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 بطولات عن الحديث يبدأ وعندما ، وعقولهم الناس قلوب جذب في الأولى المرتبة تحتل القدم كرة أن لاشك" ـ1
ية أو( العالم كأس: )مثل لميةعا يقية الأمم أو الأوربية الأمم كأس: )مثل مهمة قار  يتفرغ( اللاتينية أمريكا أو الإفر

يق يشجع وكلٌ  ، القدم كرة عن للحديث الناس  ".يحبه الذي الفر
 :القوسين بين مما الصحيحة الإجابة تخير •
 (والثانية الأولى – ريب – تأكد – يقين)                    (:                                      شك) مضاد ـ1
 (سبق ما جميع – تشغل – على تستولى – تتبوأ(:                                                       )تحتل) معنى ـ2
 (والثالثة الثانية – فعد – صرف – شدّ (:                                                          )جذب) مضاد ـ3
 (الأولات – الُأول – الأوائل – الَأّول(:                                                          )الأولى) جمع ـ4
 (يتخير – ينادي – يجري – ينشغل(:                                                                 )يتفرغ) مضاد ـ5
 (يشتري – يثبط – يدعم – يحيي(:                                                               )يشجع) مضاد ـ6
 (الرابعة – الثالثة – الثانية – الأولى:                                        )عالميًا.......  المكانة القدم كرة تحتل ـ7
يقية الأمم – الأوروبية الأمم)            :      بطولة العالمية البطولات من ـ8  (والثانية الأولى – العالم كأس – الإفر
ية البطولات من ـ9 يقية الأمم – الأوروبية الأمم:                        )القار  (والثانية الأولى – العالم كأس – الإفر

 :  البطولات عن الحديث يبدأ عندما ـ11
ياضة الناس يمارس –والثانية الأولى – فرقهم الناس يشجع – القدم كرة عن الناس يتحدث)  (الر

 (به مفعول – مبتدأ – أنّ  خبر – أنّ  اسم(:                                                           )كرة) إعراب ـ11
 (إليه مضاف – فاعل – خبر – به مفعول(:                                                      )الحديث) إعراب ـ12
 (مجزوم – مجرور – منصوب – مرفوع:                                              )مضارع فعل( يتفرغ) إعراب ـ13
 (خبر رفع – إليه مضاف جر – به مفعول نصب – فاعل رفع:                ) محل في( يحبه) في المتصل الضمير ـ14
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – اضٍ فعل م –)لازم                                          (:    يبدأ) الفعل ـ15
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – أمرفعل  –)لازم                                           ـ الفعل )تحتل(:16
 أثبتت حيث ، الـكروي التعصب عن تنتج التي طرللمخا تجنبا ؛ نصائح عدة العالمية الصحة منظمة قدمت وقد" ـ2

يات يصاحب الذي والتوتر والانفعال والاهتمام بالحماس المشحون الجو أن الطبية الدراسات  إفرازات يزيد المبار
ية الدورة إلي الصماء الغدد من التوتر هرمونات  دورا يؤدي والذي ،( الأدرينالين) هرمون إفراز يزداد وبالتالي ، الدمو

 مما الشرايين وتجلط القلب ضربات سرعة من أيضا ويزيد ، الدم ضغط ومعدل الدم في السكر مستوى ضبط في همام
 نصفي شلل أو عصبي عجز حدوث إلي الحالات بعض في يؤدي أن يمكن كذلك ، القلبية السكتة إلي النهاية في يؤدي
 ". والسكر بالقل أمراض في وراثي تاريخ من يعانون الذين الأفراد لدى خاصة

 :القوسين بين مما الصحيحة الإجابة تخير •
 (سبق ما جميع – اتقاء – ابتعادا – تحاشيا(:                                                         )تجنبا) معنى ـ1



3 

  

 

 ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة ياِدَدِعاإِل ألولا ُفالصَّ

 /22221702110  - 22222010010  حممد حسن احللوانيأ 

 (خاطر – خطورة – خطر – مخطر(:                                                             )مخاطر) مفرد ـ2
 (التعاطف – اللين – التسامح – التشدد(:                                                       )التعصب) معنى ـ3
 (نفت – أكدت – أخبرت – أعلمت(:                                                             )أثبتت) معنى ـ4
 (والثانية الأولى – يفارق – يلازم – يرافق)                                            (:          يصاحب) مضاد ـ5
 (والثالثة الثانية – الأجواء – الجواء – الجوات(:                                                        )الجو) جمع ـ6
 (العالي – الخالي – المملوء – المعروف)                      (:                                   المشحون) معنى ـ7
 (الصعود – القوة – الفطور – الفتور(:                                                         )الحماس) مضاد ـ8
 (الصياح – الاضطراب – وءالهد – الثبات(:                                                        )التوتر) معنى ـ9

 (والثانية الأولى – يتعالجون – يتألمون – يقاسون(:                                            )يعانون) مرادف ـ11
 (يسلمون – يتعالجون – يتألمون – يقاسون(:                                                       )يعانون) مضاد ـ11
 (ضعف – قوة – قدرة – طاقة(:                                                                   )عجز) مضاد ـ12
 :تجنبا نصائح عدة العالمية الصحة منظمة قدمت ـ13

ياضة لممارسة)   (النظيف للعب – للتشجيع – الصحية للمخاطر – الر
ياد:          )إلى يؤدي بالحماسة المشحون الجو ـ14 يادة – الوفاة – التشنج – التوتر هرمون إفراز ةز  (الصماء الغدد ز
 (والثانية الأولى – الهضم عملية – الدم ضغط معدل – السكر مستوى:    )ضبط عن مسئول الأدرنالين هرمون ـ15
 (سبق ما جميع – العصبي العجز – القلب ضربا سرعة – الشرايين تجلط:    )الـكروي للتعصب الصحية المخاطر من ـ16
 (مبتدأ – خبر – فاعل – به مفعول(:                                                         )منظمة) إعراب ـ17
يات) إعراب ـ18  (مبتدأ – خبر – فاعل – به مفعول(:                                                       )المبار
 (نعت – حال – إليه مضاف – به مفعول)                                    (:              هرمون) إعراب ـ19
 (منصوب – مجزوم – مرفوع – مجرور:                                        )مضارع فعل( يؤدي) إعراب ـ21
 متعدٍ( –بلزوم أو تعدٍ  لا يوصف – أمرفعل  –)لازم                ـ الفعل )يؤدي(:                             21
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – اضٍ فعل م –)لازم                 ـ الفعل )يزيد(:                             22
 (العلة حرف حذف – النون حذف – النون ثبوت – الضمة:   )رفعه وعلامة مرفوع مضارع فعل( يعانون) ـ21
 بعض أن كما ، المجتمع في والعنف الفوضى من حالة ينشر أنه حيث ، شديدة خطورة له الـكروي التعصب أن كما" ـ3

يلة أوقاتا يقضون لفرقهم المتعصبين يات متابعة في طو  ".عيشهم وكسب أعمالهم حساب علي حتى القدم كرة مبار
 :القوسين بين مما الصحيحة الإجابة تخير •
 (والثانية الأولى – النظام – الاضطراب – الشغب)                   (:                           الفوضى) معنى ـ1
 (العمل – النشاط – النظام – التطلع(:                                                            )الفوضى) مضاد ـ2
 (الجمود – اللين – الضعف – قسوةال(:                                                            )العنف) مضاد ـ3
 (معرفة – ترك – قوة – خسارة(:                                                                 )كسب) مضاد ـ4
 (يتركون – يشتغلون – يمضون – يعرفون(:                                                        )يقضون) معنى ـ5
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 (والثالثة الثانية – العنف – الفوضى – النظام:                       ) نشر الـكروي للتعصب الاجتماعية اطرالمخ من ـ6
يلة أوقاتا المتعصبين يقضى ـ7  (العمل كسب – الوقت كسب – المذاكرة – عيشهم كسب:          )حساب على طو
يقه يتعصب:              )الذي هو المثالي المشجع ـ8 ياضية بروح شجعي – لفر  (الخراب يسبب – الفوضى ينشر – ر
ياضي ـ9 ياضة يمارس:        )الذي هو الحقيقي الر يق يشجع – ونزاهة بشرف للفوز يسعى – الر  (والثانية الأولى – فر

يات ومتابعة أعمالهم المتعصبين ترك ـ11  (نفسيةال – الاقتصادية – الصحية – الاجتماعية:           ) المخاطر من المبار
 (به مفعول – أن خبر – أن اسم – كان اسم(:                                               )التعصب) إعراب ـ11
 (لأجله مفعول – نعت – به مفعول – إليه مضاف(:                                           )حالة) إعراب ـ12
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – ماضٍ فعل  –)لازم                                  (:      يقضون) الفعل ـ13
 (لأجله مفعول – نعت – به مفعول – إليه مضاف(:                                       )المتعصبين) إعراب ـ14
ياضة لممارسة الدعوة من يبدأ الحالة هذه وعلاج" ـ4 ياضة ؛ المشي وأبسطها الر  وأهمية ، والعقل مالجس تنشط فالر

ياضة ممارسة يات بمشاهدة تستمتع أن حقك فمن ، ملحة ضرورة تعصب دون الر  دون ولـكن ، المختلفة بأنواعها المبار
ياضية الروح تترسخ حتى تعصب  ".والصحة المتعة تحقق التي العالية الر

 :القوسين بين مما الصحيحة الإجابة تخير  •
 (معاملة – مزاولة – مواجهة – مقاومة)                                             (:              ممارسة) معنى ـ1
 (أكبرها – أيسرها – أكثرها – أصعبها(:                                                             )أبسطها) معنى ـ2
 (توقف – مزاولة – مواجهة – مقاومة)             (:                                            مزاولة) مضاد ـ3
 (تتسابق – تتزعزع – تقوى – تثبت(:                                                                )تترسخ) مضاد ـ4
 (النفور – الرحمة – الشفقة – اللذة(:                                                                 )المتعة) معنى ـ5
ياح – الأرواح – الروحة – الرواح(:                                                            )الروح) جمع ـ6  (الر
يق تشجيع:                         )الـكروي التعصب علاج ـ7 ياضة ممارسة – فر  (الأعمال ترك – الفوضى نشر – الر
ياضية الروح ـ8  (والمتعة الصحة – الصحية الأمراض – والعنف الفوضى – والتحمل الصبر:               )ققتح الر
يات مشاهدة ـ9 ياضية الروح:          )ترسخ تعصب دون المبار  (والبؤس الحزن – الأمراض – والعنف الفوضى – الر

ياضة أهمية ـ11  (العنف تنشر – الصحية الأمراض تنشر – والجسم العقل تنشط – الفوضى تنشر:             )أنها الر
ياضة ممارسة طرق أبسط ـ11  (الملاكمة – المشي – التنس – المصارعة:                                          ) الر
ياضة) إعراب ـ12  (لأجله مفعول – نعت – به مفعول – إليه مضاف(:                                       )الر
 (لأجله مفعول – نعت – به مفعول – إليه مضاف(:                                          )الجسم) إعراب ـ13
 (مرفوع – مجزوم – مجرور – منصوب:                                         )مضارع فعل( تستمتع) إعراب ـ14
 (فاعل – نعت – به مفعول – إليه مضاف)     (:                                            الروح) إعراب ـ15
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – أمرفعل  –)لازم                           (:              تستمتع) الفعل ـ16
 ( متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – ماضٍ فعل  –)لازم                                  ـ الفعل )تترسخ(:         17
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل أمر  –)تنشط(:                                         )لازم ـ الفعل 18
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 فنور هذا تصدق لم المديرة،  ضعيفة درجة على الجغرافيا مادة في حصلت عندما ورن عن تحدثت كلها المدرسة"ـ 1

 تعاني نور كانت ربما الجغرافيا: معلمة قالت !؟ هذا حدث فكيف التفوق بكأس الماضي العام في وفازت مجتهدة تلميذة
 ".مستقبلها يضيع لا حتى؛  المساعدة يد لها نمد أن علينا يجب لهذا؛  ما مشكلة من

 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 فقدت( –نالت  –حدثت  –ستحوذت )ا                                                           معنى )حصلت(:ـ 1
 مودة( –موائد  –مواد  –)مادي                                                                         ـ جمع )مادة(: 2
 انية(الأولى والث –متعلمة  –متقاعسة  –)متكاسلة                                                    مضاد )مجتهدة(: ـ 3
 فقدت( –نالت  –حدثت  –)استحوذت                                                          مضاد )حصلت(: ـ 4
 الثانية والثالثة( –السبق  –التقدم  –التأخر )                                                         ـ مضاد )التقدم(: 5
 الثانية والثالثة( –السبق  –التقدم  –)التأخر                                                            ـ معنى )التقدم(:6
 الثانية والثالثة( –تشتكي  –تقاسي  –تعامل )                                                             ـ معنى )تعاني(:7
 تعامل( –تشتكي  –تقاسي  –)تسلم                                                                      ـ مضاد )تعاني(:8
 تردد( –تكذب  –تشهد  –)تنكر                                                                       ـ مضاد )تصدق(:9

 التعاون( –الأولى والثانية  –الخذلان  –)التخلي                                                 مضاد )المساعدة(: ـ 11
 الثانية والثالثة( –نقبض  –نمنع  –)نقدم                                                                (: معنى )نمّد  ـ 11
 الثانية والثالثة( –نقبض  –نمنع  –)نقدم                                                                (:ـ مضاد )نمّد  12
 يدوي( –الأولى والثانية  –أيدٍ  –)أيادٍ                                                                   ـ جمع )يد(: 13
 ع أملها(يضي –يضيع عملها  –يضيع امتحانها  –)يضيع حقها                            المراد بـ )يضيع مستقبلها(: ـ 14
 كيس( –كواسات  –كؤوس  –)كاسات                                                          جمع )كأس(: ـ 15
ياضيات                             حصلت  نور على درجة ضعيفة في مادة: ـ 16  الفلسفة( –الجغرافيا  –التاريخ  –)الر
 كأس التفوق( –المركز الأول  –الميدالية الذهبية  –)بطولة السباحة                 فازت نور في العام الماضي بـ : ـ 17
 كسولة( –أمينة  –مجتهدة  –)مشاغبة                                 ـ لم تصدق المديرة ما حدث لنور لأنها تلميذة: 18
 تكريم نور( –مساعدة نور  –معاقبة نور  –لمدرسة )طرد نور من ا                     عرضت المعلمة على المديرة : ـ 19
 مبتدأ( –فاعل  –فعل  –)خبر                                                                   ـ إعراب )المدرسة(: 21
 منصوب( –م مجزو –مرفوع  –)مجرور                                                      )تصدق( فعل مضارع :ـ 21
 مبتدأ( –فاعل  –فعل  –)خبر                                                                     إعراب )معلمة(: ـ 22
23)  منصوب( –مجزوم  –مرفوع  –)مجرور                                                         فعل مضارع : ـ )نمّد 
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                        ـ الفعل )تحدثت(: 24
 فعل ماٍض( – متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)لازم                                           ـ الفعل )تصدق(:25
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 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ازم )ل                                      حصلت(: ـ الفعل )26
 (متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل مضارع  –)لازم                                         ـ الفعل )حدث(: 27
 فعل مضارع(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                          ـ الفعل )قالت(:28
 لا يوصف بلزوم أو تعدٍ( –متعدٍ  –لازم  -فعل أمر )                                              ـ الفعل )تعاني(:29
(: ـ الفعل )31  فعل أمر( – لازم –متعدٍ  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ )                                               نمّد 
 فعل ماٍض( -متعدٍ  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)لازم                                             ـ الفعل )يجب(:31
 (لازم  - متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – فعل مضارع)                                        ـ الفعل )فازت(: 32
َ الفعل ـ 33  لا يوصف بلزوم أو تعدٍ( -فعل أمر  –متعدٍ  –)لازم                                                يع(:ضِ )ي
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                          الفعل )كانت(: ـ34
 مبتدأ( –فاعل  –إليه مضاف  –)خبر                                                    إعراب )المساعدة(:ـ 35 
يطة ارسمي هو الامتحان في الوحيد السؤال كان لقد: الجغرافيا معلمة قالت ـ "2  حدود عليها وعيني العربي الوطن خر

 الداخلية الحدود ترسم لم لـكنها،  دقيق بشكل العربي للوطن الخارجية الحدود رسمت نور أن والعجيب،  عربي قطر كل
 ؟ الجغرافيا دروس استذكار من منعتك ظروف هناك كانت هل:  نور الجغرافيا معلمة ألتس ثم العربية الأقطار بين

ً  دروسي ذاكرت وقد ظروف أية تمنعني لم لا:  نور قالت  السؤال عن تجيبي لم فلماذا إذن:  المديرة سألتها وهنا ،  جيدا
يقة  ".صحيحة إجابتي نور :قالت ؟نور يا واضحة بطر
 ما بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة م 

 الأولى والثانية( –علمي  –حددي  –)خصصي                                                    ـ معنى )عيني(:1
يطة(: ـ 2  مخارط( –خرائط  –خراط  –)خرط                                                            جمع )خر
 الثانية والثالثة( –دولة  –بلد  –)دائرة                                                               ـ معنى )قطر(:3
 المعلوم( -الأولى والثانية  –المعتاد  –)المألوف                                                  مضاد )العجيب(:ـ 4
 الأولى والثانية( –القريب  –المدهش  –)الغريب                                               ـ معنى )العجيب(: 5
 جميع ما سبق( –أمور  –أوضاع  –)أحوال                                                      معنى )ظروف(:ـ 6
 دتك(وع –علمتك  –سمحت لك  –)منعتك                                                      ـ معنى )حرمتك(: 7
 واقع وخيال( –صدق وعمل  –فهم وحفظ  –)أمانة وعلم                                 مرادفها:  (استذكار)ـ 8
يطة: ـ 9 يقيا  –)العالم                            كان سؤال الامتحان رسم خر  الوطن العربي( –قارة أوروبا  –قارة أفر

يطةـ 11  المائلة( –الخارجية  –الداخلية  –)المتداخلة                     : شكل دقيقب رسمت نور الحدود ....... للخر
 فاعل( –مبتدأ  –اسم كان  –)خبر كان                                                    السؤال(: ـ إعراب )11
يطة(:12  مفعول به( –مبتدأ  –خبر  –فاعل )                                                         ـ إعراب )خر
 فاعل( –مبتدأ  –اسم كان  –)خبر كان                                                  إعراب )ظروف(: ـ 13
 الفتحة( –حذف النون  –حذف حرف العلة  –تجيبي( فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه:         )السكون ـ )14
 مفعول به( –مبتدأ  –خبر  –)فاعل                                                 ـ إعراب )صحيحة(:          15
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 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                   (:       ارسميـ الفعل )16
 فعل ماٍض( – متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –(:                                          )لازم عينيـ الفعل )17
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                  (:        سألتـ الفعل )18
 عدٍ(مت –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل مضارع  –)لازم                          (:               منعتكـ الفعل )19
 (أمرفعل   –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –(:                                         )متعدٍ تجيبيـ الفعل )21
 لا يوصف بلزوم أو تعدٍ( –متعدٍ  –لازم  -)فعل أمر                                             (:ذاكرتـ الفعل )21
:  بحزن نور قالت العربية؟ الأقطار بين الحدود ترسمي لم وأنت صواب على ونينتك كيف :وقالت المعلمة دُهشتـ "3

ً  يكون العربية الدول بين الحدود وضع أن تعتقدين وهل  وتناولت،  أمامك الحدود هذه رسم الآن أستطيع أنا ؟ صوابا
يقة العربية الدول بين الحدود عليها ورسمت ورقة  العربي الوطن وتخيلت،  رنو كلام في المعلمة فكرت .صحيحة بطر
ية يتنقل وهو العربي الإنسان وتخيلت،  أقطاره بين حدود بلا الـكبير  ".العربية الأقطار بين بحر
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 تعلمت( –الأولى والثانية  –تعجبت  –)تحيرت                                                ـ معنى )دهشت(: 1
 (اعتادت - تعلمت –تعجبت  –)تحيرت                                                     ـ مضاد )دهشت(: 2
 تتشككين( –تتعاملين  –تتعلمين  –)تتأكدين                                                       ـ معنى )تعتقدين(: 3
 أخلت( –أخذت  –أكلت  –)اشترت                                                          المرد بـ )تناولت(:ـ 4
 تصورت( –تغيرت  –كتبت  –)رسمت                                                        ـ معنى )تخيلت(: 5
 شقاء( –فرح  –بكاء  –)عبوس                                                                  مضاد )حزن(: ـ 6
 يشتري( –يتغير  –يتحرك  –)يتوقف                                                             معنى )يتنقل(: ـ 7
 أعجز( –أضعف  –أعلم  –)أقدر                                                                مضاد )أستطيع(:ـ 8
 سلامة( –خطأ  –صحيح  –)علم                                                                 ـ مضاد )صواب(:9

 الخلق( –النواس  –الأناسي  –)النوس                                                          ـ جمع )الإنسان(: 11
 (الضعيفة درجة نور –إجابة نور  –رسم نور  –لمديرة )كلام ا                            هشت المعلمة بسبب: دُ ـ 11
 ـ أثبتت نور معرفتها لإجابة السؤال عندما:12

يطة بشكل دقيق   بكت كثيرا( –أجابت عن سؤال المديرة  –أجابت عن سؤال المعلمة  –)رسمت الخر
 درجة نور الضعيفة( –ام نور كل –رسم نور  –)كلام المديرة                               ـ فكرت المعلمة في: 13
 رسم نور( –الأولى والثانية  –المواطن العربي يتنقل بسهولة  –الوطن العربي بلا حدود )           ـ تخيلت المعلمة : 14
 البترول( –الـكراهية  –المعارك بينهم  –)الاحتلال                    ـ السبب في وجود الحدود بين الدول العربية: 15
 (24 – 22 – 23 – 33)                                               ....... دولة:  تكون الوطن العربي من يـ 16
يقيا  –)اتحاد الوطن العربي                              تمنت نور :ـ 17  اتحاد دول الخليج( –اتحاد العالم  –اتحاد أفر
 اسم مجرور( –خبر أن  –اسم أن  –)فعل ماٍض                                                إعراب )وضع(: ـ 18
 فاعل( –مبتدأ  –اسم كان  –)خبر كان                                                         صوابا(: ـ إعراب )19
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 مفعول به( –مبتدأ  –خبر  –ل )فاع                                                          ـ إعراب )ورقة(: 21
 مفعول به( –مضاف إليه  –خبر  –)فاعل                                                      ـ إعراب )الأقطار(: 21
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ـ الفعل )دهشت(:                                       )لازم 22
 فعل ماٍض( – متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –(:                                          )لازم تكونينـ الفعل )23
 (أمر فعل –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –(:                                       )لازم تعتقدينـ الفعل )24
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – ماضٍ فعل  –)لازم              (:                             تناولتـ الفعل )25
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –ـ الفعل )تجيبي(:                                         )متعدٍ 26
 لا يوصف بلزوم أو تعدٍ( –عدٍ مت –لازم  -)فعل أمر        (:                                       تخيلتـ الفعل )27
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل ماٍض  –ـ الفعل )يتنقل(:                                           )لازم 28
 ثبوت النون( –حذف النون  –حذف حرف العلة  –)الضمة       ـ )تعتقدين( فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه:29
ً  ترسم لم نور أن علمةالم أدركت وهنا ـ "3  ولـكن،  ترسمها كيف تعرف تكن لم لأنها ليس،  العربية الأقطار بين حدودا

 من المعلمة وانتهت واحدة عربية أمة العربية الدول وتصبح،  العربي الوطن أجزاء بين الحدود تزول أن تتمنى لأنها
 ".حق على أنت :لها وقالت نور إلى ونظرت،  التفكير
  الصحيحة مما بين القوسين:تخير الإجابة 

 علمت( –جهلت  –فهمت  –)عرفت                                                          مضاد )أدركت(: ـ 1
ِ  –ر القَط –)القطار                                                              ـ مفرد )الأقطار(:2  القُطر( – رطالق
 تنظر( –تعرف  –تعلم  –)تأمل                                                                    (: معنى )تتمنىـ 3
 تيأس( –تعرف  –تأمل  –)ترجو                                                                   ـ مضاد )تتمنى(: 4
 الأولى والثانية( –تختفي  –تمحى  –)تثبت                                                            ـ معنى )تزول(: 5
 علمت( –عرفت  –أنهت  –)بدأت                                                              مضاد )انتهت(: ـ 6
 الأولى والثانية( –تختفي  –تمحى  –)تثبت                                                             ـ مضاد )تزول(: 7
ياء( –باطل  –خيانة  –)أمانة                                                                     ـ مضاد )حق(: 8  ر
 تحب معلمتها( –لا تحب مادة الجغرافيا  –تعرف الإجابة  –)تلميذة كسولة                 أدركت المعلمة أن نور:ـ 9

 إعادة الامتحان( –الهجرة من بلدها  –الحرب بين العرب  –)زوال الحدود بين العرب               ـ تمنت نور : 11
  قول المعلمة : )أنت على حق( يدل على:ـ 11

 رفضها لكلام نور( –اقتناعها بكلام نور  –جهلها بكلام نور  –)غضبها من نور 
 فاعل( –خبر  –مفعول به  –)مبتدأ                                                            ـ إعراب )المعلمة(: 12
 فاعل( –مبتدأ  –اسم أن  –)خبر أن                                                            ـ إعراب )نور(: 13
 خبر كان( –اسم تصبح  –بر تصبح خ –)اسم كان                                              )أمة(: ـ إعراب 14
 شبه جملة( –جملة فعلية  –مفرد  –)جملة اسمية                           ...( نوع خبر أن :  تزول أن تتمنى لأنهاـ )15
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –(:                                       )لازم انتهتـ الفعل )16
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 (أمرفعل  – متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –لفعل )أدركت(:                                        )لازم ـ ا17
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –(:                                       )لازم تصبحـ الفعل )18
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل ماٍض  –)لازم                   (:                          زولتـ الفعل )19
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –(:                                         )متعدٍ تتمنىـ الفعل )21
 
 
ّ ه  "ـ 1 ية جميلة تسمى )نينوى( أرسل الل ية  يونس  نبيه في قر  الناسالنبي الـكريم يدعو فبدأ ، إلى أهل هذه القر

ّ ه الواحد الأحد والناس لا  ية وتركهم لمصيرهم، من هدايتهم  اليأسفلما أدركه ،  يطيعونهإلى عبادة الل  ".خرج من القر
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

ية(: ـ1 يان  –قرى  –)قراوي                                                                 جمع )قر  قرات( –قر
 استلم( –ضرب  –علم  –)بعث                                                                     ـ معنى )أرسل(: 2
 الثانية والثالثة( –الأحدان  –الوحدان  –)الآحاد                                                  جمع )الواحد(: ـ 3
 تركه( –أصابه  –عرفه  –)فهمه                                                                   دركه(: ـ معنى )أ4
 يسبونه( –يتركونه  –يعصونه  –يتبعونه )                                                        (: طيعونهـ معنى )ي5
 القبول( –القعود  –القنوط  –)القنوت                                                           ـ معنى )اليأس(: 6
 الرجوع( –الأمل  –الإحباط  –التعاسة )                                                       ـ مضاد )اليأس(: 7
بعادهم  –إرشادهم  –إضلالهم )                                                 ـ مضاد )هدايتهم(: 8  إصرارهم( –إ
بعادهم  –إرشادهم  –)إضلالهم                                                  ـ معنى )هدايتهم(: 9  إصرارهم( –إ

 مصائر( –مصرة  –مصور  –)أمصار                                                               جمع )مصير(:ـ 11
 عافية( –غاية  –بداية  –عاقبة )                                                                    مصير(:ـ معنى )11
ّ ه 12 ية:  سيدنا يونس ـ أرسل الل  تكريت( –نينوى  –الـكوفة  –البصرة )                                   إلى قر
 قاتل قومه( –لزم بيته  –دعا ربه  –)ترك قومه                              يونس اليأس:   ـ عندما أدرك سيدنا13
ية على سيدنا يونس ـ 14  لم يطيعوه( –سبوه  –قاتلوه  –)أطاعوه                            أنهم:  كان رد أهل القر
ية في دولة:                                                     )فلسطين ـ15 يا  –العراق  – تقع القر  لبنان( –سور
 مضاف إليه( –خبر  –مفعول به  –)فاعل                                                          إعراب )نبيه(: ـ 16 

 مضاف إليه( –خبر  –مفعول به  –)فاعل                                                         ـ إعراب )اليأس(:17
 مضاف إليه( –خبر  –مفعول به  –)فاعل                                                         اب )الناس(:ـ إعر18
 الألف( –الواو  –ثبوت النون  –)الضمة                        يطيعونه( فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه: ـ )19
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم       ـ الفعل )أرسل(:                                 21
 فعل مضارع( – متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)لازم                                      ـ الفعل )بدأ(:       21
 فعل أمر( –أو تعدٍ  لا يوصف بلزوم –متعدٍ  –)لازم                                      (:     يدعوـ الفعل )22
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 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  – أمرفعل  –)لازم               (:                               أدركهـ الفعل )23
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                (:                            يطيعونهـ الفعل )24
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –تركهم(:                                         )لازم ـ الفعل )25
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                          ـ الفعل )خرج(:26
ّ ه أمر يكن لمـ "2 ية يغادر بأن  يونس إلى صدر قد  الل ،  سفينة وركب البحر شاطئ إلى   يونس اتجه.  القر

 حتى،  بها ويهوي السفينة يرفع الموج جعلت،  شديدة عاصفة وهبت،  فجأة الجو تغير السفينة إبحار من يومين وبعد
 ".الغرق على أوشكت
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 علم( –عرض  –ورد  –)وقع ونفذ                                                               معنى )صدر(: ـ 1
 الأولى والثانية( –يرحل  –يبقى  –يقيم )                                                          ـ مضاد )يغادر(: 2
 سفن الثانية والثالثة( –سفائن  –)سفان                                                             ـ جمع )سفينة(: 3
يان  –)رسو                                                               ـ مضاد )إبحار(: 4 بعاد  –جر  انتظار( –إ
يان  –)رسو                                                                 ـ معنى )إبحار(: 5 بعاد  –جر  انتظار( –إ
 الجوون( –الأولى والثانية  –الجواء  –)الأجواء                                                       جمع )الجو(:  ـ6
 الثانية والثالثة( –هدأت  –سكنت  –)ثارت                                                       ـ مضاد )هبت(: 7
 الثانية والثالثة( –هدأت  –سكنت  –)ثارت                                                    ـ مرادف )هبت(: 8
 يقلل( –يرفع  –يخفض  –)ينزل                                                                 مضاد )يهوي(: ـ 9

 قاربت( –بدأت  –عادت  –)بعدت                                                       ـ )أوشكت( مرادفها: 11
 قاربت( –بدأت  –عادت  –)بعدت                                                        ـ مضاد )أوشكت(: 11
ية بعدما:  ـ غادر سيدنا يونس 13  قاتله قومه( –سبه قومه  –أصابه اليأس من قومه  -طرده قومه )            القر
ية مجاورة                                نس إلى : يو  اتجه سيدناـ 14 ية( –شاطئ البحر  –أهله  –)قر  أطراف القر
 يومين( –خمسة أيام  –أربعة أيام  –)ثلاثة أيام                             ـ تغير الجو بعد ...... من إبحار السفينة: 15
ية:  ـ ترك سيدنا يونس16 ّ ه من )دون أمر  القر ّ ه –  الل  بعدما سبه قومه( –بعدما طرده قومه  –  بأمر من الل
 مفعول به( –اسم كان  –فاعل  –)خبر كان                                                   ـ إعراب )أمر(: 17
 فوع(مر –منصوب  –مجرور  –)مجزوم                                            يغادر( فعل مضارع: ـ إعراب )18
 مفعول به( –اسم كان  –فاعل  –)خبر كان                                                   ـ إعراب )الجو(: 19
 فعل أمر( –فعل ماٍض  –فعل مضارع مجزوم  –)فعل مضارع منصوب                    ـ إعراب )أوشكت(:21
 مبتدأ( –مضاف إليه  –مفعول به  –)فاعل                                                   إعراب )سفينة(: ـ 21
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ـ الفعل )يكن(:                                            )لازم 22
 متعدٍ( –م أو تعدٍ لا يوصف بلزو –فعل أمر  –ـ الفعل )صدر(:                                             )لازم 23
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –ـ الفعل )يغادر(:                                           )متعدٍ 24
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 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ـ الفعل )اتجه(:                                         )لازم 25
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                                ـ الفعل )تغير(:26
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –(:                                            )لازم هبتـ الفعل )27
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل أمر  –)لازم             (:                                 يهويـ الفعل )28
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –(:                                           )متعدٍ جعلتـ الفعل )29
 (اضٍ فعل م –بلزوم أو تعدٍ  لا يوصف –متعدٍ  –)لازم                      (:                        يرفعـ الفعل )31
 على قرعة سنجري ولهذا؛  منا بأحد التضحية من بد ولا،  السفينة حمولة من نخفض أن بد لا :السفينة قائد فقال"ـ 3

 مرة كل وفي،  مرات ثلاث القرعة وأجريت،  البحر في نلقيه فسوف مرات ثلاث بعد اسمه خرج فمن الركاب أسماء
 ".البحر في لقوهأ ثم ومن  يونس اسم يخرج
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 مقود( –الأولى والثانية  –قواد  –)قادة                                                             جمع )قائد(: ـ 1
 مقود( –الأولى والثانية  –قواد  –)قادة                                                           ـ مضاد )قائد(: 2
 نعلو( –نزيد  –نكثر  –)نقلل                                                                    ـ )نخفض( مرادفها:3
 الثانية والثالثة( –نزيد  –نكثر  –)نقلل                                                            ـ مضاد )نخفض(: 4
 عرفت( –علمت  –قامت  –)تمت                                                                   معنى )أجريت(: ـ 5
 من بعد( –من هنا  –من هناك  –)من وراء                                                    ـ )من ثَمّ(معناها: 6
 المراكب( –الركب  –الركوب  –)الراكب                                                        مفرد )الركاب(: ـ 7
يق  –لا مفر  –)لا ممر                                                             ـ معنى )لا بد(: 8  لا عمل( –لا طر
ّ ه  –)تخفيض الحمولة                     اقترح قائد السفينة:ـ 9  الوقوع في البحر( –الهرب من السفينة  – الدعاء لل

 ثلاث( –ست  –خمس  –)أربع                                      أجريت القرعة بين الركاب ..... مرات: ـ 11
 كانت نتيجة القرعة:ـ 11

 هدوء العاصفة( – العفو عن سيدنا يونس  –إلقاء البضائع  –في البحر  )إلقاء سيدنا يونس 
 مبتدأ( –مضاف إليه  –مفعول به  –)فاعل                                                   )السفينة(: ـ إعراب12
 مرفوع( –منصوب  –مجرور  –)مجزوم                             :                        )نخفض( فعل مضارع ـ 13
 مبتدأ( –مضاف إليه  –مفعول به  –)فاعل                                                         ـ إعراب )قرعة(:14
 مبتدأ( –مضاف إليه  –مفعول به  –)فاعل                                                          ـ إعراب )اسم(:15
 نائب فاعل( –مضاف إليه  –مفعول به  –)فاعل                                                ـ إعراب )القرعة(: 16
 فعل أمر( – متعدٍ –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –ـ الفعل )نخفض(:                                        )لازم 17
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                     (:         قالـ الفعل )18
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل ماٍض  –(:                                            )لازم نلقيهـ الفعل )19
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                             (:              أجريتـ الفعل )21
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 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                             الفعل )خرج(:ـ 21
ّ ه لـكن"ـ 4 يم النبي وظل،   الـكريم النبي يبتلع أن ضخم لحوت أمره أصدر  الل ً  الحوت بطن داخل الـكر ،  حيا
ّ ه نبي وجود أثناء وفي يطلب ربه يستغفر أخذ الحوت بطن داخل الل بلاغ يكمل ولم قومه ترك لأنه ؛ عفوه و ّ ه سالةر إ  الل
َ ) تعالى قوله يردد وأخذ،  إليهم َ إ   ال َ ل َّ إ   ه ْ سُ  تَ نْ أَ  ال َ ب َ ح ّ إ   كَ ان ْ كُ  ين ِ الّظ   نَ مِ  تُ ن ِ ال ّ ه فتقبل( ينَ م  ".  يونس توبة  الل
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 حوات( –الأولى والثانية  –تان حي –)أحوات                                                        ـ جمع )حوت(: 1
 الثانية والثالثة( –صغير  –ضئيل  –)كبير الحجم                                                          معنى )ضخم(: ـ 2
 الثالثة(الثانية و –صغير  –ضئيل  –)كبير الحجم                                                         ـ مضاد )ضخم(: 3
 يجري( –يلفِظ  –يرمي  –)يترك                                                                    مضاد )يبتلع(:ـ 4
 جميع ما سبق( –بطنان  –أبطن  –)بطون                                                              ـ جمع )بطن(:5
 عقابه( –عذابه  –طلبه  –)صفحه                                                                   ـ معنى )عفوه(: 6
 عقابه( –عذابه  –طلبه  –)صفحه                                                                 ـ مضاد )عفوه(:7
 يعدد( –يستمر  –يكرر  –)يقضي                                                                   معنى )يردد(: ـ 8
 محتميا( –ميتا  –خياليا  –)واقعيا                                                                   ـ مضاد )حيا(: 9

 النباء( –الأولى والثانية  –الأنبياء  –)النبيون                                                       ـ جمع )النبي(:11
بلاغ(:11  توصيل( –تغيير  –تعطيل  –)ترك                                                                ـ معنى )إ
 الثانية والثالثة( –رسالات  –رسائل  –)رسل                                                     ـ جمع )رسالة(:12
 علم( –بدأ  –تناول  –)أمسك                                                                  اد بـ )أخذ(: المرـ 13
ّ ه الحوت أن: ـ 14  ( يبتلع سيدنا يونس –يخرج من البحر  –يهلك السفينة  –  )يقتل سيدنا يونس   أمر الل
 عفو ربه بـ :  طلب سيدنا يونس ـ 15

 حيرة والدهشة(بال –السخط والغضب  –اللوم والعتاب  – )الاستغفار والدعاء
 عفو ربه لأنه:   ـ طلب سيدنا يونس16

ّ ه –ظلم قومه  –)ركب السفينة   كان متعبا( –  ترك قومه دون أمر من الل
 (فاقدا الوعي –حائرا  –حيا  –)نائما                                    في بطن الحوت:   ـ ظل سيدنا يونس17
 مضاف إليه( –مفعول به  –مبتدأ  –)فاعل                                                    ـ إعراب )أمره(: 18
 مفعول به( –فاعل  –خبر ظل  –ل ظ)اسم                                                        النبي(: ـ إعراب )19
 مرفوع( –منصوب  –مجرور  –)مجزوم                                               ـ الفعل )يكمل( فعل مضارع:21
يم النبي وظل)ـ 21  حيًا( –داخل  –النبي  –الـكريم )     حيًا( خبر ظل في الجملة السابقة هو: الحوت بطن داخل الـكر
 مرفوع( –منصوب  –مجرور  –)مجزوم                                            الفعل )يبتلع( فعل مضارع: ـ 22
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل أمر  –(:                                             )لازم أصدرـ الفعل )23
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –(:                                           )متعدٍ يبتلعـ الفعل )24
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 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                             (:               ظلـ الفعل )25
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                             (:يطلبـ الفعل )26
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم               (:                              يرددـ الفعل )27
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل أمر  –(:                                             )لازم يستغفرـ الفعل )28
ّ ه فتقبل ـ "5 يضع،  البحر سطح إلى يصعد أن الحوت وأمر،   يونس توبة  الل  فخرج،  الأرض لىع  يونس و

ً  الحوت بطن من  يونس ً  جائعا ّ ه فأمر ، ومريضا ّ ه نبي لإطعام تنمو أن النباتات  الل  الشمس حرارة من وحمايته الل
ّ ه نبي عاد،  ّ ه الإيمان إلى أهلها ودعا قريته إلى الل ّ ه أن وتعلم،  الواحد بالل  أن دون عملا أحد يترك أن يحب لا  الل

 ".يكمله
 يحة مما بين القوسين:تخير الإجابة الصح 

 يضع( –يهبط  –ينزل  –)يعلو                                                                    معنى )يصعد(: ـ 1
 ذروة( –قمة  –قاع  –)عالي                                                                      ـ مضاد )سطح(: 2
 جميع ما سبق( –ُجيّع  –ُجوّع  –)جياع                                                              ـ جمع )جائع(:3
 الأرضن( –الأولى والثانية  –الأرضون  –)الأراضي                                            جمع )الأرض(: ـ 4
 التصديق( –الشكر  –الـكفر  –)الـكذب                                                             الإيمان(: ـ مضاد )5
 تعظم( –تكثر  –تصغر  –)تكبر                                                                     ـ معنى )تنمو(: 6
 صعوبة( –برودة  –سهولة  –سخونة )                                                             ـ مضاد )حرارة(:7
 الأولى والثانية( –أهلي  – أهالٍ  –)أهلون                                                             ـ جمع )أهل(:8
يا( –الأولى والثانية  –صحيحا  –)سليما                                                       مضاد )مريضا(: ـ 9  قو

ّ هأـ 11  بعدما:   الحوت بإخراج سيدنا يونس  مر الل
 زادت حرارة الشمس( –زادت برودة الماء  –تقبل توبته  –غائبا عن الوعي )أصبح 

ينا مكتئبا  –)مريضا وجائعا           من بطن الحوت:  ـ خرج سيدنا يونس11  فرحا سعيدا( –عابسا واجما  –حز
ّ هـ 12  النباتات أن تنمو لـ :   أمر الل

 الأولى والثانية( –إطعام الحوت  –حمايته من الشمس  –  )إطعام سيدنا يونس
 من بطن الحوت:  ـ بعدما خرج سيدنا يونس13

ية أخرى  –ركب السفينة  –)عاد لدعوة قومه   استقر على الشاطئ( –هاجر إلى قر
 النباتات( –الأرض  –لبحر سطح ا –)ظهر السفينة                      على:   وضع الحوت سيدنا يونسـ 14
 مبتدأ( –مضاف إليه  –مفعول به  –)فاعل                                                   توبة(: ـ إعراب )15
 مرفوع( –مجرور  –مجزوم  –)منصوب                                           ـ الفعل )يصعد( فعل مضارع: 16
 الألف( –الـكسرة  –الفتحة  –)الياء                              منصوب وعلامة نصبه: )النباتات( مفعول بهـ 17
 مرفوع( –مجرور  –مجزوم  –)منصوب                                              ـ الفعل )يحب( فعل مضارع:18
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –ماٍض  فعل –(:                                            )لازم يضعـ الفعل )19
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 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                ـ الفعل )تقبل(:              21
 عل أمر(ف  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                                (:عادـ الفعل )21
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                    ـ الفعل )تنمو(:                             22
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل أمر  –)لازم                    ـ الفعل )تعلم(:                             23
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                            (:    دعاـ الفعل )24
 (ماضٍ فعل  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم         (:                                    يحبـ الفعل )25
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                               (:يكملهـ الفعل )26
 
 
ُ            ـ يقول الشاعر:1 َ كَ :  الُ قَ ي َ  تْ ان َ رْ ق ٌ ي ِ       ةٌ ورَ مُ عْ مَ  ة ِ هْ أَ ب ِ  وَ  اهَ ل ِ ب َ الغ ُ غْ مَ  ىـــن  ةـــورَ م

                             َ َ ف ّ   بَ ضَ ن ْ الن َ  وَ  عُ ب ّ   اتَ م َ  وَ       عُ رْ الز َ غ ْ الُ  بَ ل  عُمْ الدّ   الَ سَ  وَ  نُ حز
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 مهجورة( –الأولى والثانية  –مأهولة  –)مسكونة                                                     معنى )معمورة(: ـ 1
 مهجورة( –الأولى والثانية  –مأهولة  –ة )مسكون                                                   ـ مضاد )معمورة(: 2
 العبوس( –الفقر  –الحزن والتعاسة  –)الخير والثراء                                                 )الغنى( معناها: ـ 3
 لثالثة(الثانية وا –سال  –فاض  –جف )                                                        ـ مرادف )نضب(: 4
 الثانية والثالثة( –سال  –فاض  –)جف                                                         ـ مضاد )نضب(: 5
 الأساس( –الأصل  –مصدر الماء  –المصب )                                                  ـ )النبع( مرادفها: 6
 الأساس( –الأصل  –مصدر الماء  –)المصب                                                        ـ مضاد )النبع(:7
 جميع ما سبق( –عّم  –سيطر  –)ساد                                                            معنى )غلب(: ـ 8
 جميع ما سبق( –انحسر  –زال  –شف )انك                                                      ـ مضاد )غلب(: 9

 دفع( –توقف  –جمد  –)تدفق                                                                      معنى )سال(:ـ 11
11 ً ية مشكلة  فاض البحر( –انهدم السد  –جف مصدر الماء  –نزل المطر )                    عندما: ـ واجهت القر
يق  –التقليل  –)التنوع                                        بناء الفعل للمجهول أفاد: )يقال( ـ 12  التعديل( –التشو
يقاع موسيقي( –تعليل  –ترادف  –)تضاد                                             : مغمورة( –ـ بين )معمورة 13  إ
 موت الزرع( –شدة الحزن  –كثرة الخير  –)ندرة الخير                          ـ )بالغنى مغمورة( تعبير يدل على:14
 تعليل( –نتيجة  –ترادف  –)تضاد                                        ـ علاقة )مات الزرع( بـ )نضب النبع(: 15
يقاع موسيقي( –تعليل  –ترادف  –)تضاد                                             بين الجمل في البيت الثاني: ـ 16  إ
 كثرة الأشجار( –شدة الحزن  –كثرة الماء  –)شدة الفرح                           ـ )سال الدمع( تعبير يوحي بـ : 17
 تعليل( –نتيجة  –ترادف  –)تضاد                                               ـ علاقة )سال الدمع( بما قبلها: 18
 التوضيح( –التعليل  –التحقق والثبوت  –)التجدد والاستمرار                      تخدام الأفعال الماضية أفاد:ـ اس19
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 خبر( –مبتدأ  –فاعل  –)مفعول به                                                              إعراب )الزرع(:ـ 21
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                               ـ الفعل )يقال(:21
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ـ الفعل )كانت(:                                             )لازم 22
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –أمر  فعل –ـ الفعل )نضب(:                                             )لازم 23
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –ـ الفعل )سال(:                                              )متعدٍ 24
 ع(فعل مضار –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ـ الفعل )مات(:                                          )لازم 25
َ         ـ يقول الشاعر: 2 ُ الشُّ  التقَ ف َ  رُ مْ الأَ       نِ اـبَّّـ  للشّ  وخُ ــي ُ وَ  لٌ هْ س َ ـه ِ  و  انِ كَ مْ الإ   يف

                           ُ ِ ن ُ ق ِ  ادً سَ  يم َ  ظُ حفَ نَ  يهِ ف َ طَ َّـمال ْ مِ وَ       ر ُ ن َ  ه َ ـــَ عرْ زَ  ىوِ رْ ن َ  ان َ ع َ  ىل  رِ دَ ق
 وسين:تخير الإجابة الصحيحة مما بين الق 

 المراهقون( –أحداث السن  –صغار السن  –)كبار السن                                              ـ )الشيوخ( هم: 1
 يسير( –الأولى والثانية  –صعب  –عسير )                                                        ـ مضاد )سهل(: 2
 الاستقالة( –الاستمالة  –الاستحالة  –)الاستطاعة                                                   ـ معنى )الإمكان(:3
 الاستقالة( –الاستمالة  –الاستحالة  –)الاستطاعة                                                 ـ مضاد )الإمكان(: 4
ّ  –)نبني                                                                  ـ معنى )نقيم(: 5  الأولى والثانية( –نهدم  –د نُشي
 الأولى والثانية( –نهدم  –نُشيّد  –)نبني                                                                 ـ مضاد )نقيم(: 6
 الثانية والثالثة( –أسداد  –سدود  –)سدة                                                          ـ جمع )سد(: 7
 الثانية والثالثة( –نهدر  –نضيع  –نصون )                                                         ـ مضاد )نحفظ(: 8
 نخلع( –ي نسق –نغرس  –)نزرع                                                                     ـ معنى )نروي(: 9

براهيم ناجي                                    :  هو ـ قائل النص11 براهيم  –)إ براهيم العزب  –حافظ إ  أحمد شوقي( –إ
 بناء قناطر( –بناء قلعة  –بناء حصن  –)بناء سد                                     اقترح الشيوخ لحل المشكلة : ـ 11
 نتيجة( –تضاد  –تعليل  –)ترادف                                                    بان( :الش –بين )الشيوخ ـ 12
 نتيجة( –تضاد  –تعليل  –)ترادف                                         هو في الإمكان(:  –ـ بين )الأمر سهل 13
 التعظيم( –التصغير  –التقليل  –)التحقير                                                         د:ـ تنكير )سدا( أفا14
 تضاد( –توضيح وبيان  –تفصيل بعد إجمال  –)تعليل                          علاقة البيت الثاني بالبيت الأول:ـ 15
 نداء( –قصر  –أمر  –)نهى                                                           )فيه نحفظ المطر( أسلوب: ـ 16
 التعظيم( –التحقير  –التعليل  –)التوكيد                               ـ )ومنه نروي زرعنا( أسلوب قصر يفيد: 17
يقاع موسيقي( –نتيجة  –تعليل  –)تضاد                                                    قدر(:  –بين )المطر ـ 18  إ
 خبر( –فاعل  –مفعول به  –)مبتدأ                                                             خ(: الشيوـ إعراب )19
 خبر( –فاعل  –مفعول به  –)مبتدأ                                                                ـ إعراب )المطر(: 21
 فعل مضارع مرفوع( –فعل ماٍض  –فعل مضارع مجزوم  –)فعل مضارع منصوب            نحفظ(:ـ إعراب )21
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ـ الفعل )نقيم(:                                                )لازم 22
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 متعدٍ( –أو تعدٍ لا يوصف بلزوم  –فعل أمر  –ـ الفعل )نحفظ(:                                              )لازم 23
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –ـ الفعل )نروي(:                                             )متعدٍ 24
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                       (:                   ـ الفعل )وجب25
َ    ـ يقول الشاعر:    3 َ اسْ ف ُ سَ حْ ت َ قَ مَ  وان ِ جَ  مْ اله ً ــيم َ نَ  وَ       اع ِ  واـــضُ ه ِ ــغْ شُ ل َ  مْ هِ ل ً رِ س  ايع

                         َ َ يْ أَ ف َ ن ُ قُ حُ  ـتْ ع ُ ـول ِ  مْ ه َ الّش   دَ ّر  غَ  وَ       ـدّ الـكَب َ  الُ ل  دالّس   قَ وْ ف
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 استعملوا( –استقبحوا  –أعلموا  –عجبوا )أُ                                                          ـ معنى )استحسنوا(: 1
 استعملوا( –استقبحوا  –أعلموا  –)ُأعجبوا                                                         ـ مضاد )استحسنوا(: 2
 الأولى والثانية( –تكاسلوا  –نشطوا  –قاموا )                                                       ـ )نهضوا( معناها: 3
 الثانية والثالثة(–تكاسلوا  –تقاعسوا  –)قاموا                                                   ـ مضاد )نهضوا(: 4
 مهنة( –وظيفة  –فراغ  –)عمل                                                                  مضاد )شغل(: ـ 5
 الثانية والثالثة( –استوت  –طابت  –ذبلت )                                                     ـ مضاد )أينعت(: 6
 الفرح( –التعب  –السعادة  –)الراحة                                                                ـ معنى )الـكد(: 7
 هتف ونادى( –فرح وسعد  –غنى وأنشد  –)بكى وناح                                              مضاد )غرد(: ـ 8
 السرعة( –النتيجة  -التضاد  –)التعليل                                              الفاء في )فاستحسنوا( تدل على :ـ 9

 التعظيم( –تخيير ال –التقليل والتحقير  –)العوم والشمول                                     ـ )جميعًا( تدل على: 11
يعًا( تدل على: 11  التغافل( –النشاط  –التقاعس  –)التكاسل                                                     ـ )سر
 ترادف( –تضاد  –نتيجة  –)تعليل                                         ـ )فأينعت حقولهم( علاقتها بما قبلها: 12
يعًا(:  –ـ بين )جميعًا 13 يقاع موسيقي( –تضاد  –نتيجة  –)تعليل                                               سر  إ
 العمل الجاد( –والسعادة الفرح  –التعاسة والشقاء  –)الحزن والبكاء              : يوحي بـ ـ )غرد الشلال( تعبير 14
يقاع موسيقي( –تضاد  –نتيجة  –)تعليل                                                 السد(: –ـ بين )الـكد 15  إ
 مضاف إليه( –مفعول مطلق  –مفعول به  –)فاعل                                          ـ إعراب )مقال(: 16
 مفعول مطلق( –حال  –مفعول به  –)نعت                                                   جميعا(: ـ إعراب )17
 فاعل( –نعت  –مضاف إليه  –مفعول به )                                                   ـ إعراب )الشلال(: 18
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ـ الفعل )استحسنوا(:                                         )لازم 19
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل أمر  –ـ الفعل )نهضوا(:                                             )لازم 21
 (فعل أمر  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                          أينعت(:                   ـ الفعل )21
 فعل مضارع( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                               (:             غّردـ الفعل )22
 مضاف إليه( –خبر  –فاعل  –)مفعول به                    بالعلم( ما تحته خط يعرب:  الاهتمامـ )ينبغي علينا 23
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ           ل( الفعل:الاستعانة بالعلماء في كل عم يمكن)ـ 24
 إكراما( –ياء المتكلم  –ضمير مستتر  –ـ )أكرمني المعلم إكراما( المفعول به في الجملة :                       )المعلم 25
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َ  نْ كُ ـ يقول الشاعر:       1 ْ ب ُ هْ دَ  ارَ صَ  نْ إ   امً سَ ل َ رْ أَ  كَ ر ً ق َ حَ وَ      ام َ  رَ اـصَ  نْ إ   ةً اوَ ل ْ غ ُ ي َ  كَ ر ْ ع  امً قَ ل

َ  نْ إ   وَ  نْ سِ حْ أَ                           ْ تُ  مْ ل َ ج ّ حَ  ز ِ  ىت ّ ب َ الث َ  ّيُ أَ      ان َ الج َ  اءِ ز ْ الغ َ  ثُ ي ْ ي َ  نْ إ   ىغِ ب َ ه  ؟ىم
ُ  اذَ  نْ مَ                          ِ كَ ي ُ اف َ  ــئ َ ـهْ ز ً ر َ  ة ً ـاحَ ـوّ ف ُ  نْ مَ  وْ أَ       ؟ة ِ ي ُ  يبُ ث ْ الب ُ ـل ُ  لُ ب َ الم َ ت ِ ـر  ؟اـمَ نـ

 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 النجم العالي( –الجو الدافئ  –النسيم العليل  –)الدواء الشافي                                      معنى )بلسما(: ـ 1
 تغير( –ثبت  –رد  –)تحول                                                                       مضاد )صار(: ـ 2
 وحشا( –حيوانا  – اطير – ا)ثعبان                                                                   ـ معنى )أرقما(: 3
 أراقم( –قم روا –رقوم  –)أرقام                                                                   ـ جمع )أرقم(: 4
 الأولى والثانية( –جمال  –علقم  –)مرارة                                                         مضاد )حلاوة(:ـ 5
 أعلم( –أقبل  –أجمل  –)أسئ                                                                     مضاد )أحسن(:ـ 6
 تعاقب( –الأولى والثانية  –تكافأ  –تثاب )                                                       ـ )تجزى( معناها:7
 تعاقب( –الأولى والثانية  –تكافأ  –)تثاب                                                       ـ مضاد )تجزى(: 8
 الحزن والبكاء( –الفرح والسعادة  –الذم والجحود  –لمدح والشكر )ا                                  ـ معنى )الثناء(: 9

 الحزن والبكاء( –الفرح والسعادة  –الذم والجحود  –)المدح والشكر                                 ـ مضاد )الثناء(:11
 الغيوم( –السحب  –مطر الـكثير ال –)الماء                                                      معنى )الغيث(: ـ 11
 الغوث( –الأولى والثانية  –الأغياث  –)الغيوث                                                 جمع )الغيث(: ـ 12
 يشكر( –يعلم  –يريد  –)يعرف                                                                    ـ معنى )يبغي(:13
 نال وحصل( –توقف وجمد  –علا وارتفع  –)سال وسقط                                        نى )همى(:معـ 14
 نال وحصل( –توقف وجمد  –علا وارتفع  –)سال وسقط                                      ـ مضاد )همى(: 15
يليا أبو ماضي  –لشابي أبو القاسم ا)                             قائل النص هو : ـ 16 براهيم ناجي( –أحمد شوقي  –إ  إ
يعا نشيطا  –حزينا كئيبا  –)متفائلا متسامحا                ـ يطلب الشاعر من الإنسان أن يكون: 17 يا شجاعا( –سر  قو
 التاجر( –لمحامي ا –الطبيب  –والبلبل )الزهرة                                 من الأشياء التي تعطي بلا مقابل:ـ 18
 اعتداء على الآخرين(ال –الـكذب  –العطاء بلا مقابل  –)الأخذ قسرا                       من حسن الخلق : ـ 19
 نداء( –أمر  –نفي  –)نهي                                                             ـ )كن بلسما( أسلوب :21
 سكون والهدوء(ال –التعليل  –التحول والتغير  –)الثبات والصمود                      ـ )صار( فعل يدل على: 21
 الضعف والفتور( –القوة والشجاعة  –الجمال والحلاوة  –)الألم والمرارة                        ـ )علقما( توحي بـ : 22
 ترادف( –تعليل  –نتيجة  –)تضاد                                                     حلاوة(:  –بين )علقما ـ 23
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                                                    علقما(:  –ـ بين )أرقما 24  إ
 نداء( –أمر  –نفي  –)نهي                                                                     ـ )أحسن( أسلوب : 25



18 

  

 

 ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة ياِدَدِعاإِل ألولا ُفالصَّ

 /22221702110  - 22222010010  حممد حسن احللوانيأ 

 كسل والتقاعس(الـ –البخل والشح  –المنع  –)العطاء والإحسان          )أحسن وإن لم تجز( فيه دعوة إلى: ـ 26
ير                      أسلوب استفهام غرضه:  ـ )أي الجزاء الغيث ...(27  النفي( –الاستنكار  –التعجب  –)التقر
 العمل اليسير( –المال الوفير  –الخير الـكثير  –العلم الغزير )                               ـ كلمة )الغيث( تدل على: 28
 النفي( –الاستنكار  –التعجب  –)التقرير               من يثيب؟( أسلوبا استفهام غرضهما: - ـ )من ذا ....؟29
 خصام(انتشار ال –انتشار الـكراهية  –قبح الانتشار  –انتشار الرائحة )         :يوحي بـ  ـ وصف )زهرة( بـ )فواحة(31
 البخل والشح( –القبح  –السعادة والفرحة  –الحزن والكآبة )            ترنما( توحي بـ :مالـ وصف )البلبل( بـ )31
 خبر كن( –اسم كن  –فاعل  –)مفعول به                                                 إعراب )بلسما(: ـ 32
 خبر صار( –اسم صار  –مفعول به  –)فاعل                                                 راب )دهرك(: إعـ 33
 الـكسرة( –الفتحة  –حذف حرف العلة  –)السكون          مجزوم وعلامة الجزم: تجز( فعل مضارع ـ إعراب )34
 مجرور( –منصوب  –مجزوم  –)مرفوع                                             ـ إعراب )يكافئ( فعل مضارع: 35
 مفعول به( –فاعل  –خبر صار  –)اسم صار                                                      إعراب )علقما(: ـ 36
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل ماٍض  –ـ الفعل )كن(:                                             )لازم 37
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –ـ الفعل )صار(:                                             )متعدٍ 38
 (ماضٍ فعل   –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                          (:أحسنـ الفعل )39
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                     تجزى(:          ـ الفعل )41
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل أمر  –)لازم                      يبغي(:                          ـ الفعل )41
 فعل أمر(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                          (:    يكافئـ الفعل )42
 فعل ماٍض( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                        يثيب(:                    ـ الفعل )43
 فعل أمر(  –لازم  – لا يوصف بلزوم أو تعدٍ –)متعدٍ                                               (:همىـ الفعل )44
ُ   ـ يقو الشاعر:     2 َ ـالـكِ  دَّ ع ُ  امَ ر ِ حسِ الم ِ  وَ  ينَ ن ُ سْ ق ِ بِ       ــمْ ه َ  امَ ه َ  دْ جِ ـت ْ ذَ ه ُ نْ مِ  نِ ي َ كْ أَ  امَ ــه  امَ ر

                       َ ْ ـعِ  ذْ خُ  احِ صَ  اي َ  مَ ل َ الم َ ح ِ ب ُ نْ عَ  ة ّ إ         امَ ه ُ  دتُ جَ وَ  ين ْ عِ  ـّب  الح ً ل َ  ام ّ ق  امً ي
 إجابة الصحيحة مما بين القوسين:تخير ال 

 اعلم( –الأولى والثانية  –احسب  –)أحص                                                          معنى )عّد(: ـ 1
 الأمناء( –المنافقون  –البخلاء  –)الـكذاب                                                        مضاد )الـكرام(:ـ 2
 المسئولين( –المحتالين  –المسيئين  –بخلاء )ال                                                       مضاد )المحسنين(:  ـ3
 قارنهم( –أنزلهم  –احسبهم  –أحصهم )                                                            ـ معنى )قسهم(: 4
 أشرف( –أعرف  –أعلم  –)أبخل                                                                    ـ مضاد )أكرم(: 5
 جميع ما سبق( –ِصحاب  –صحْب  –)أصحاب                                                         جمع )صاحب(: ـ 6
 حميم( –عدو  –أخ  –)صديق                                                                  ـ مضاد )صاحب(:7
 الفراق( –الخصام  –الـكراهية  –)المودة                                                                معنى )المحبة(: ـ 8
 الفراق( –الخصام  –ية الـكراه –)المودة                                                                ـ مضاد )المحبة(:9
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 غاليا( –الأولى والثانية  –رخيصا  –)بخسًا                                                         مضاد )قيما(: ـ 11
 تجد هذين منهما أكرما( يشير اسم الإشارة إلى: )ـ 11

 الـكرام المحسنين( –المحبة والمودة  –الغيث والماء  –)الزهرة والبلبل 
 الصداقة( –الحب  –الأمانة  –)الصدق                                     يطلب الشاعر من صاحبه أن يتعلم : ـ 12
 الدعاء( –الوجوب  –النصح والإرشاد  –)التقرير                          قسهم( أسلوبا أمر غرضهما:  –)عّد  ـ13
 توضيح( –نتيجة  –تعليل  –)تفصيل بعد إجمال                           علاقة )تجد هذين منهم أكرما( بما قبلها: ـ 14
 التقليل( –التحقير  –التعظيم  –)التنبيه                                         )يا صاح( أسلوب نداء غرضه: ـ 15
 الدعاء( –الوجوب  –شاد النصح والإر –)التقرير                                   )خذ( أسلوب أمر غرضه:ـ 16
 صداقة(ال –العلم النافع  –الأمانة  –)الصدق                                          ـ )علم المحبة( تصوير المحبة بـ :17
 توكيد( –نفي  –نهي  –)أمر                                          ـ )إني وجدت الحب علما قيما( أسلوب: 18
 توضيح( –تفصيل بعد إجمال  –تعليل  –)نتيجة                 دت الحب علما قيما( علاقتها بما قبلها: ـ )إني وج19
 التقليل( –التأكيد  –التحقير  –)علو المكانة                                  وصف )علما( بـ )قيما( يدل على: ـ 21
 مضاف إليه( –نائب فاعل  –مفعول به  –)فاعل                                             (: لـكراماإعراب )ـ 21
 مضاف إليه( –نائب فاعل  –مفعول به  –)فاعل                                               المحبة(: ـ إعراب )22
 متعدٍ( –لزوم أو تعدٍ لا يوصف ب –فعل ماٍض  –ـ الفعل )عّد(:                                              )لازم 23
 (ماضٍ فعل   –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                               (:            قسهمـ الفعل )24
 (أمرفعل  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم             (:                                تجدـ الفعل )25
 فعل أمر( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                            خذ(:ـ الفعل )26
َ حْ أَ ـ يقول الشاعر:        3 َ  بْ ب َ ف َ  وخُ الـكُ  ودُ غْ ي َ  ارً صْ ق ّ ن ً ي ْ  وَ       ار َ اب َ  ْض غ ُ ف ِ مْ ي ْ سِ  ونَ الـكَ ىس ً ج ُ  ان ِ ظْ م ً ل  ام

                          َ َ  ال ُ طْ ت َ ل َ مَ  ــنّ ب َ ح ً ب َ       لٍ ـــاهِ جَ  ــنْ مِ  ــة َ الم ُ ر َ  ء ْ ل ِ يُ  ــَس ي ّ حَ  ــّبُ ح َ  ــىت َ ـفْ ي  اــمَ ـه
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 الأولى والثانية( –أجمل  –أبغض  –)اكره                                                     مضاد )أحبب(: ـ 1
 جميع ما سبق( –يثبت  –يبقي  –)يمسي                                                           ـ مضاد )يغدو(:2
 (وخونالـك –الـكوخة  –الـكواخ  –)الأكواخ                                                    جمع )الـكوخ(: ـ 3
 الأولى والثانية( –مظلما  –منيرا  –)مضيئا                                                            ـ معنى )نيرا(: 4
 الأولى والثانية( –مظلما  –منيرا  –)مضيئا                                                            ـ مضاد )نيرا(:5
 اصدق( –زل أن –أحب  –)اكره                                                               مضاد )أبغض(: ـ 6
 (المكان –الأكوان  – المكانة –)الـكئون                                                           ـ جمع )الـكون(: 7
 الرجال( –الخلق  –الناس  –)النساء                                                                  جمع )المرء(:ـ 8
 الأولى والثانية( –يجهل  –يعرف  –)يدرك                                                       معنى )يفهم(:    ـ 9

 الأولى والثانية( –يجهل  –يعرف  –ـ مضاد )يفهم(:                                                        )يدرك 11
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 ا وتعبا(كد –لعبا ولهوا  –فرحا وسعادة  –)حزنا وشقاء              ـ يحرص الإنسان على الحب فتمتلئ حياته:11
ُنتظر الح12  لا يعرف معنى الصداقة( –يكذب  –لا يتعلم  –)لا يعرف معنى الحب          ب من الجاهل لأنه: ـ لا ي
 (التقرير –النصح والإرشاد  –الدعاء  –)الوجوب                              )أحبب( أسلوب أمر غرضه: ـ 13
 مقابلة( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                                   )فيغدو الـكوخ قصرا نيرا( علاقتها بما قبلها: ـ 14
 التنبيه( –التعظيم  –التقليل  –)التحقير                                                      ـ تنكير )قصرا( أفاد: 15
 التقرير( –النصح والإرشاد  –الدعاء  –)الوجوب                                :)أبغض( أسلوب أمر غرضهـ 16
 مقابلة( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                                   ـ )يمسي الـكون سجنا مظلما( علاقتها بما قبلها:17
 التنبيه( –التعظيم  –التقليل  –)التحقير                                                        تنكير )سجنا( أفاد:ـ 18
 مقابلة( –ترادف  –تضاد  –)تعليل                                                    ـ بين شطري البيت الأول: 19
 مقابلة( –ترادف  –تضاد  –)تعليل                                   : أبغض( –مظلما( ، )أحبب  –ـ بين )نيرا 21
 تضاد( –ترادف  –مقابلة  –)تعليل                                  القصر(:  –يمسي( ، )الـكوخ  –ـ بين )يغدو 21
 مضاف إليه( –مفعول مطلق  –فاعل  –)مفعول به                                            إعراب )محبة(: ـ 22
 مجرور( –مرفوع  –منصوب  –)مجزوم                                         يحب( فعل مضارع : ـ إعراب )23
 فعل أمر( –فعل مضارع منصوب  –فعل مضارع مرفوع  –)فعل ماٍض                      : )أحبب(إعراب ـ 24
 فعل ماٍض( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –ـ الفعل )أحبب(:                                          )لازم 25
 فعل ماٍض(  –لازم  –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –)متعدٍ                                          ـ الفعل )أبغض(:26
 فعل ماٍض( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                            ـ الفعل )تطلبن(:27
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل ماٍض  –)لازم                                             يغدو(:ـ الفعل )28
 فعل ماٍض( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –متعدٍ  –)لازم                                            ـ الفعل )يمسي(: 29
 متعدٍ( –لا يوصف بلزوم أو تعدٍ  –فعل ماٍض  –)لازم                                             ـ الفعل )يفهم(:31
 
 
 (مطلق مفعول - فاعل نائب - به مفعول - فاعل)                                : يعرب خط تحته ما( الحق قيل)-1
 (أعلنت - أعانوا - ينعِ أُ  - أعان)                                    :يأتي مما لمجهولل المبني الفعل( الضعيف)..... -2
يق)..... -3 ِ  - قادوا)                                    : يأتي مما لمجهولل المبني الفعل( للفوز الفر  (قودوا - قاد - يدق
 (المقصرون - المعلمين - ينالمهمل - المقصرين)                                                      ......( :  يلام)-4
ُ  - التاجر يباع - الفاكهة يبيع)          :للمجهول الفعل بناء عند( الفاكهة التاجر يبيع)-5 َ ت  (التاجر يبيع -الفاكهة اعب
 (ذو - ذوي - ذي - ذا)                                                                   ( : الخلق......  كُرم)-6
 (المجاهدون نيع - نالمجتهدو نيعا - المجتهدين يعين - الناس يعين) : للمجهول الفعل بناء عند( المجتهدين الناس يعين)-7
 :  للمجهول الفعل بناء عند( الأخبار الناس تناقل)-8

 (الأخبار تنوقلت - الأخبار تناقل - الناس تنوقل - الناس تناقل)
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 :للمجهول الفعل بناء عند( أخيه حق الرجل صان)-9
 (الرجل صان - الرجل صين - الأخ حق صان - الأخ حق صين)

 :للمجهول الفعل بناء عند( مريضين الطبيب عالج)-11
 (مريضان عالج - مريضان عولج - الطبيب عولج - مريضين عولج)

 (الكتابِ  - الكتابَ  - الكتابان - الكتابين)                                             ( : المكتبة إلى.....  أعيد)-11
َ  - شاهد)                          : يأتي مما المجهول لمبنيل الفعل( المباراة)....... -12  (شاهدنا - شوهدت - هدتُ ش
13-( ُ  (الحقَ  يقال - الحق يقيل - الحق الرجل يقول - الرجل يقال)                :لمعلومل الفعل بناء عند( الحق قالي
 ( العدو قاتل - العدو من قوتلتم - العدو قتلنا - العدو قاتلت)              : للمجهول علالف بناء عند( العدو قاتلـكم)-14
 (فاعل نائب - مبتدأ - به مفعول - فاعل)                              :يعرب خط تحته ما( المفسدون عوقب)-15
 (النون ثبوت - الواو - الألف - الضمة)                : رفعه علامة فاعل نائب خط تحته ما( المجتهدون أثيب)-17
 (المقصرين - المجتهدين - الفائزون - الفائزين)                                                        ......( : كوفئ)-17
 (المعلم كوفئ – المعلم كافأنا – المعلم من كوفئت – المعلم كافأت)        :للمجهول الفعل بناء عند( المعلم كافأني)-18
 (المعلم ليم – المهملون ليم – المهملون لام – المهملين ليم)           : للمجهول الفعل بناء عند( المهملين المعلم لام)-19
 (الأب فاجأنا – الأب نيفاجأ – الأولاد فوجئ – الأب فوجئ) :للمجهول الفعل بناء عند( أولاده الأب فاجأ)-21
 :للمجهول الفعل بناء عند( ءهأصدقا التلميذ ناقش)-21

 (الأصدقاء ناقش – أصدقائه نوقش – التلميذ نوقش – الأصدقاء نوقش)
22-( َ  (كُرْمنا – المعلمين كرم – المعلم كُرم – المعلم كرمني)                      :للمجهول الفعل بناء عند( المعلم اكرْمن
 : للمجهول الفعل بناء عند( الأعداء الجيش حاصر) -23

 (الأعداء حوصر – الأعداء حاصر – الجيش حوصر – الجيش حاصر)
 :للمجهول الفعل بناء عند(رمضان المسلمون صام)-24

 (رمضان صاموا – المسلمون صام – رمضان صيم – رمضان صام)
رون )                                )نقدركم( عند بناء الفعل للمجهول: -25  يقدرنا( –قدروننا ت –يقدركم الناس  –تُقّد 
 )اختار المسلون أبا بكر خليفة للمسلمين( عند بناء الفعل للمجهول: -26

 اختير أبا بكر ( –اختار أبا بكر  –اختير أبو بكر خليفة للسلمين  –)اختير المسلمون 
 أسد صيد(ال –صيدت الفريسة  –صاد الفريسة  –)صاد الأسد فريسته( عند بناء الفعل للمجهول:  )صيد الأسد -27
 الملعبين( –ملعَب ال –المبنيان  –)المبنيين                                                            )أنشئ ........(: ـ 28
 كرم الضيف( –ُأكرِم الضيوف  –ف الضيأكرمني  –)أكرمنا الضيوف ضيوفنا( عند بناء الفعل للمجهول:أكرمنا )-29
 (النون ثبوت - الواو - الألف - الضمة)                  :ه الخط نائب فاعل وعلامة رفعهتحتكُرم المتفوقان( ما )-31
 )يكافئ المدير معلمي المدرسة( عند بناء الفعل للمجهول: -31

 افأ معلمو المدرسة(يك –يكافئ معلمين المدرسة  –يكافأ معلمي المدرسة  –)يكافئ معلمو المدرسة 
 مفعول مطلق( –مفعول به  –نائب فاعل  –لموقع( ما تحته خط يعرب:                )فاعل في ا عاملونـ )يُوجَد 32
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 )كرمت المدرسة المجتهدات( عند بناء الفعل للمجهول: ـ 33
 كرمت المجتهداَت( –كُرمت المجتهداُت  –كُرمت المدرسة  –كرمت المجتهداِت )

 قرئت القصيدة( –قرأها التلميذ  –قرأت القصيدة  –)قرئ التلميذ لقصيدة( عند بناء الفعل للمجهول:ـ )قرأ التلميذ ا34
 الفتحة( –الضمة  –الواو  –)الألف                             ـ )أكرم أخوك( نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه: 35
 ـ )أنشأت الدولة المدارس( عند بناء الفعل للمجهول: 36

 أنشأتها الدولة( –ئت الدولة أنش –أنشئت المدارس  –)أنشأت المدارس 
 التلفاز( –الخبر  –تاء الفاعل  –)ضمير مستتر                    ـ )فوجئُت بالخبر في التلفاز( نائب الفاعل في الجملة: 37
 (استشاره التلميذ –استشير التلميذ  –استشير الأستاذ  –)استشار الأستاذ                 استشار التلميذ أستاذه(:ـ )38
بية والتعليم( ما تحته خط مرفوع وعلامة رفعه: وزيراـ )استقبل 39  الفتحة( –الضمة  –الواو  –)الألف            التر
 )عاقب المعلم جميع المقصرين( عند بناء الفعل للمجهول: ـ 41

 عاقبهم المعلم( –عوقب جميع المقصرين  –عوقب المقصرون  –)عاقب جميع المقصرين 
 
 
بر حرر إسلاميال الفتحـ 1 يين – الأوروبيين – البيزنطي الاستعباد)                          : من البر  (العباسي – الأمو
 (والستين الثانية – والستين الثالثة – والستين الخامسة – والستين السادسة)           : سن في وهو للجهاد عقبة عاد -2
 (عنابة – قمونية – قسنطينة – وهران)                                 : لجزائرا في اليوم.....  اسم يطلق الزاب مدينة -3
 (والثالثة الثانية – الاستشهاد – الجهاد – طفولته)                                 : عن يحدثهم أولاده مع عقبة سهر -4
 (الجهاد عن بالبعد – الجاد بالعمل – بالجهاد – هبعد من يفعلوه أن يجب بما)                   : أبناءه عقبة أوصى -5
بر عانى -6  (سبق ما جميع – الاستبداد – الاستعباد – الظلم)                                     :من الروم عهد في البر
 (الزاب – القيروان – طرابلس – برقة)                               :مدينة في إقامته أثناء الجيش ترتيب عقبة أعاد -7
 : القيروان مدينة على عقبة استخلف -8

ية – البلوي قيس بن زهير – أرطأة بن بسر – العاص بن عمرو)  (حديج بن معاو
 (مجاهدا – حاكما – دينيا رائدا – قاضيا)                   : دينهم أمور الناس يعلم.......  حياته معظم عقبة قضى -9

يقية بلاد كانت -11 ية – البيزنطي – الأوروبي)              : الحكم تحت الإسلامي الفتح قبل إفر  (اليوناني – الأسيو
يع – الجنود نصيحة – الجهاد على التدريب – الجيش تنظيم)         : لـ القيروان في أيامه عقبة قضى -11  (الغنائم توز
 (عشرة – سبعة – خمسة – ستة)                                      : جندي آلاف.....  القيروان في عقبة ترك -12
 (سبع – خمس – تسع – ست)                                      :سنوات.....  الجهاد ميدان من عقبة استبعد -13
 (زابال – القيروان – فزان – طرابلس)                      : حتى برقة من أضاءت التي الجهاد شعلة عقبة رفع -14
 (سبق ما جميع – الفاضلة الأخلاق شمس – الإسلام شمس – القرآن: )هي والمجاهدون عقبة يحملها التي الشمس -15
بر كان -16  (اليوناني الاستعباد – الأوروبي الاستبداد – الأموي الحكم – البيزنطي الاستعباد)  : قيود في يرسفون البر
 الملبس( –مسكن ال –الحقوق والواجبات  – والشراب )الطعام                 جعل الإسلام الناس سواسية في: ـ 17
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 : لـ النساء من جيشا أدنة أهل حشدـ 1

 (الغنائم جمع – المسلمين ضد الصياح – القتال على الرجال تشجيع – المصابين تمريض)
 (الزاب – طنجة – برقة – يروانالق)          :إلى الانطلاق قبل الراحة من قسطا يأخذ أن جيشه من عقبة طلب -2
 (المخطئين معاقبة – المدن بين التنقل – الغنائم جمع – الصلاة أداء)                  :  في عقبةالنسبة لب الراحة كانت-3
يق أصبح -4 يا – ميسورا – صعبا – شاقا)                                         :أدنة معركة بعد طنجة إلى الطر  (ملتو
 (كثيرة مغانم – كثيرة جنودا – كثيرا ذهبا – كثيرين أسرى)                           : أدنة معركة من عقبة غنم -5
 : بـ أدنة معركة بعد جنوده عقبة أمر -6

 (الفتوحات استكمال – الراحة من قسط أخذ – الغنائم جمع – زعمائها على القبض)
 (القسطنطينية – قسنطينة – برقة – القيروان)                    :  في لبيزنطيا البلاط يهز الإسلامي الجيش أصبح -7
8-  ُ  (ودان – أدنة – فزان – القيروان)                                                  : الزاب عاصفة......  مدينة عدُّ ت
يق سهولة – كثيرة مغانم – البيزنطيين مقاومة على القضاء): المصير معركة نتائج من -9  (سبق ما جميع – طنجة إلى الطر

 (داخلها التحصن – الاستسلام – عنها الدفاع – المدينة من الهرب):الإسلامي بالجيش علموا عندما أدنة أهل قرر-11
 (النخيل وادي – سهر وادي – النيل وادي – القمر وادي)                    : اسمه مكان في أدنة أهل احتشد -11
 (الآلاف عشرات – الآلاف – الآلاف مئات – المئات)                             :  بـ يعدون أدنة أهل كان -12
ّ ه نصر -13  (حدأُ  – نينحُ  – اليرموك – مؤتة)                         : قليلا عددهم وكان......  معركة في المسلمين الل
 :  لـ النساء إلى الروم ضباط تسلل -14

بعادهن – تقصيرهم على عقابهن – الرجال تشجيع على هنحث)  (نبه الاحتماء – المعركة عن إ
 
 
 خيمته( –قصره  –حصنه  –)قلعته                                        استضاف يليان عقبة وبعض ضباطه في : ـ 1
يقيا  –)الاشتباك مع القوط     ـ نصح يليان عقبة بـ : 2  عدم الاشتباك مع القوط( –لتوجه إلى آسيا ا –التوغل في أفر
 يوما وبعض يوم( –يومين  –شهرا  –)أسبوعا                                   ـ استراح المجاهدون بعد معركة الزاب : 3
 ن يوما(عشري –يومين  –شهرا  –)بضعة أيام                                               حاصر عقبة مدينة تيهرت :ـ 4
يقية                                                       القوط هم سكان :ـ 5 يقيا( –الشام  –الأندلس  –)إفر  قلب أفر
يقهم إلى طنجة مدينة: 6  القيروان( –تيهرت  –قسنطينة  –)الزاب                                ـ وجد المسلمون في طر
 المغرب( –الجزائر  –مصر  –)الشام                                   لس دولة واحدة مع : فكر عقبة في جعل الأندـ 7
 فتح الأندلس( –العودة إلى القيروان  –البقاء في طنجة  –)فتح السوس                 ـ : نصح ملك طنجة عقبة بـ 8
 ليبيا( –الجزائر  –المغرب  –تونس )                                                       ـ تقع مدينة تيهرت الآن في : 9

 سلموها( –احتشدوا خارجها  –اعتصموا بها  –)تركوا المدينة          ـ عندما علم أهل تيهرت بالجيش الإسلامي : 11
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 من السكان( خالية –مغلقة الأبواب  –على شاطئ البحر  –)بلا أسوار                 وجد عقبة مدينة تيهرت : ـ 11
 إعلان التسليم( –قتل السكان  –الهرب منها  –)إعلان الحرب      بعد حصار المسلمين لتيهرت اضطر ملـكها إلى:ـ 12
 جة لاستقبال عقبة وجيشه لأنه: ـ خرج ملك طن13

بر  –يضمر الشر للمسلمين لا  –ن يخشى المسلمون )كا  يكره الروم( –يساعد البر
 طعاما( –هدايا نفيسة  –واسعة خياما  –)سيوفا جديدة  ة وعددا من ضباطه وقدم لهم: استقبل ملك طنجة عقبـ 14
 أصبحت البلاد الواقعة من ...... إلى ....... خاضعة للمسلمين: ـ 15

 برقة ، طنجة( –برقة ، الزاب  –القيروان ، طنجة  –)برقة ، القيروان 
بر  –القوط  –)العرب                          نصح ملك طنجة عقبة بفتح السوس لأن سكانها من: ـ 16  الروم( –البر
بر أصبح عقبة ـ نصح ملك طنجة عقبة بفتح السوس لأن17  ضعيفا( –كبيرا في السن  –خبيرا بالحرب  –:)خبيرا بالبر

 
 
 الأقصى(السوس  –الأدنى السوس  –القيروان  –)الأندلس      إلى : ـ اقتنع عقبة بكلام يليان وأمر جيشه بالتوجه 1
 فاس( –الزاب  –قسنطينة  –قصر فرعون )                                                     تسمى وليلى اليوم بـ : ـ 2
 ـ رفض أهل وليلى الدخول في الإسلام وصمموا على القتال بسبب: 3

 (قوتهم –مدينتهم حصون  –خوفهم  –)كثرة عددهم 
 لام أمر عقبة بـ : ليلى الدخول في الإسوـ بعد رفض أهل 4

 س(أندلإلى الالتوجه  –المدينة اقتحام  –للقيروان العودة  –الانسحاب )
بر : ـ 5  يومين( –أشهر بضعة  –ساعات بضع  –)بضعة أيام                                  استمرت معركة عقبة مع البر
 الأدنى(السوس  –أدنة  –تيهرت  –)القيروان                                  ـ حقق عقبة انتصارا ساحقا على أهل: 6
 حاصرها( –أهلها للإسلام دعا  –أهلها قاتل  –)انسحب بالجيش              وليلى : عندما وصل عقبة إلى مدينة ـ 7
 والثالثة(الثانية  –الأقصى  –الأدنى  –)الأوسط                              انتصر عقبة بن نافع على أهل السوس : ـ 8
 برقة( –يلى ول –الزاب  –القيروان )                                           تقع مدينة ...... غرب فاس الشمالي:ـ 9

 الأقصى(السوس  –الزاب  –برقة  –القيروان )                   بعد هزيمة أهل السوس الأدنى توجه عقبة إلى : ـ 11
 دي المسلمين: في أيـ أسفرت معارك عقبة عن سقوط ........ 11

يقيا غرب  –المغرب وجنوبه وسط  –)الأندلس  يقيا(وسط  –أفر  أفر
 لم يكن وصول عقبة إلى أهل السوس الأقصى مفاجأة لهم لعلمهم: ـ 12

 حدث في القيروان(بما  –حدث في السوس الأدنى بما  –حدث في برقة بما  –)بقوته 
 (قوتهم –مدينتهم حصون  –خوفهم  –)كثرة عددهم           لم يتوقع أهل السوس الأدنى هزيمتهم أبدا بسبب:ـ 13

 َّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّـَّــــ
ّ ه عليكم بالخير واليمنلا   والبركات  نرجو منكم إلا صادق الدعاء في الشهر الـكريم أعاده الل

 عام وأنتم بخيركل 
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            أ بو هريرة( –            أ بو ادلرداء  –        أ بو ذر  – ابن معر)             راوي احلديث .1

 الهتويل( –العموم والشمول  –التحقري  –)التعظمي              لكمة لك تدل عىل  .2

        أ مهيهتا( –         أ نواعها  –مقدارها  –)مرشوعيهتا             تكرار صدقة يؤكد عىل  .3

 اليوم( –الصدقة  –)طلوع الشمس            لك يوم تطلع فيه الشمس يفيد جتدد .4

ي ات  –)سالمات        سالىم مجعها  .5         م ي ات(سل – سلموات–         سالم 

 .الوجوب( –الاس تعالء  –العلو  –        )ال ابحة         عليه صدقة، لكمة )عليه( تدل عىل .6

 التعبري اذلي يدل عىل احلفاظ عىل البيئة .7

           متيط ال ذى( –ترفع هل علهيا متاعه  –تعني الرجل يف دابته  –)بلك خطوة متش هيا  

فعال املضارعة تفيد .8  التجدد والاس مترار( –الثبوت والتحقق  –)العموم والشمول                               ال 

 من الناس عليه صدقة مبا بعدها  عالقة لك سالىم .9

جامل وتفصيل  –مصطلح وتفسري )  نتيجة وسبب( –             ا 

 عليه صدقة( –عليه  -من الناس  –)سالىم                                                  لك سالىم من الناس عليه صدقة، لك مبتدأ  خربه  .11

                                           لك سالىم من الناس عليه صدقة، لك مبتدأ  نوع خربه .11

 فعلية(مجةل  –ش به مجةل جار وجمرور  –مجةل امسية  –)مفرد  

وىل  –           عقةل ال صبع  –السالم  –)حتية              سالىم معناها .12  نية(والثا      ال 

ىل .13 وىل والثانية( –تزيني املدينة  –احملافظة عىل البيئة  –مة الناس          )تأ مني سال                         متيط ال ذى يدعو ا                  ال 

 تكرار(–مراعاة نظري  –ترادف  –)تضاد               ، حتمل وترفع بيهناممتاعه                         حتمهل علهيا أ و ترفع هل علهيا  .14

 الهتويل( –العموم والشمول  –التحقري  –) التعظمي             اثنني نكرة تفيد .15

لليل والهنار        فيه الشمس يدل عىللك يوم تطلع  .16  وجوب العدل ( –جتدد وجوب الصدقة  -)تعاقب ا

عراهبا  .17 ليه  –فاعل مرفوع  –             )مبتدأ  مؤخر                                            تطلع فيه الشمس، الشمس ا   مفعول به( –           مضاف ا 

 ثانية والثالثة(ال –تغرب  –تغيب  –)ترشق                                                   تطلع مضادها .18

وىل والثانية( –متيش بيهنام ابلمنمية  –تصلح بيهنام  –)حتمك بيهنام ابلعدل           تعدل بني اثنني املراد هبا .19                 ال 
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 ) تعني الرجل(ـ                                       عالقة فتحمهل علهيا أ و ترفع هل علهيا متاعه ب .21

جامل بعد تفصيل   يضاح  -نتيجة وسبب –                 )ا  جامل(  –            مغوض وا                    تفصيل بعد ا 

ليه جمرور بتعدل بني .21 ، اثنني مضاف ا                  ال وىل والثانية( –      ال لف  –الياء  –)الكرسة          ـ                               اثنني 

 ختصص( –تساعد  –حتدد  –)توظف                                                         تعني معناها .22

                ال وىل والثانية(  -تطرده من الوظيفة  –ختذل  –)تتخىل عن          مضاد تعني  .23

 لك ما س بق( من احليوان. –ما يركب  –ما يفرتس  –)ما يؤلك                           دابته املقصود هبا .24

 من الناس( –لك يوم تطلع فيه الشمس  –لك سالىم  -)عليه صدقة     التعبري اذلي يدل عىل املداومة  .25

ابحة  –التخيري  –)الشك                                                                  فتحمهل علهيا أ و ترفع هل علهيا متاعه، أ و تفيد .26  التنوع( –       ال 

 دوب( –دائبات  –دواب  –)دويبات                                                            مجع دابة .27

 لكهيام ( –ادلابة  –)الرجل                                            فتحمهل علهيا، الهاء يف حتمهل تعود عىل .28

 صديقات ( –صدقات  –)صداقات                                                              مجع صدقة .29

 الثانية والثالثة( –الصاحلة  –احلس نة  –)احلنونة                              معىن الطيبة يف اللكمة الطيبة .31

وىل والثالثة( – خطى –طاء    أ خ –)خطوات                                                 مجع خطوة  .31                 ال 

 ترفع( –تقرب  –تزيل  –)تبعد                                                                مضاد متيط  .32

 الثانية والثالثة( –الفائدة  –النفع  –)الرضر                                                              مضاد ال ذى .33

نسان مؤذ ـ                                            ب                    متيط ال ذى صور ال ذى .34  معىن( –يشء مادي  –            )ا 

 الثانية والثالثة( –الفائدة  –النفع  –)الرضر                                                                ال ذى معناها  .35

 لك ما س بق( –تزيل  –تبعد  –فع )تر                                                          متيط معناها .36

للئمية  –)الرشيرة                                               عكس الطيبة .37  غري ذات املعىن( –اخلبيثة  –ا

 متوع(  -       أ متعة  –       أ ماتع  –)مواتع                                                                   مجع متاع .38

 الهتويل( –التحقري –التعظمي  –)العموم والشمول                                          صدقة نكرة تفيد .39

 القولية والفعلية( –الفعلية واملالية  –املالية و )القولية                                                يف احلديث نوعان من أ نواع الصدقات هام  .41

ماطة ال ذى  –)اللكمة الطيبة         الفعليةليس من الصدقات  .41 ىل الصالة  السعي –             ا   التصدق ابملال( –          ا 

  



 مراجعة أ/ عمار المغربي            إعدادا أ/ أحمد مرعي

 

4 
 

 

 

وىل والثانية( –انلت وفازت  –حدثت  –)مجعت           معىن حصلت  .42                 ال 

 لك ما س بق( –مداد  –مواد  –)مادايت                                                         مجع مادة .43

 (              ال وىل والثانية –مشاالكت  –مشالكت  –ل ي)مشاك                                        مجع مشلكة .44

( –املوايض  –ضيات امل –)املاضون                               مجع املايض يف قولنا العام املايض  .45        امل َض 

        أ كياس( –كئوس  –      ك سون  –      ) ك يس                                                                  مجع ك س  .46

 الاستبعاد( –الاحامتل  –التكثري  -)التقليل                                              رمبا لكمة تدل عىل .47

وىل والثالثة –      تتأ مل  – تتجه –)تقايس                                                      معىن تعاين  .48  (              ال 

 نقبض( –نطيل  –نقدم  –) نبسط               مند لها معىن  .49

وىل والثانية( –      أ يود  –     أ يد  -      ) أ ايد                                                              مجع يد   .51                 ال 

 لك ما س بق( –اخلذلن  -التخيل –)الرتك        مضاد املساعدة .51

 انخسة( –زائدة  –انهية  –) انفية       حىت ل يضيع مس تقبلها، نوع ل .52

 ساعدي( –احلظي ابلعني  –واشغيل وظفي  –)خصيص وحددي     معىن عيين .53

 اجلغرافيا( –اخلريطة  –)احلد             اذلي يفصل بني الش يئني هو  .54

 مطارق(  -قطران  –       أ قطار  –)قطارات                 ق طر مجعها .55

 البالد( –احمليطات  –البحار  –)اجلبال                   معىن ال قطار .56

وىل والثانية( –حملري املدهش وا –ملعتاد ا –         )املأ لوف         العجيب مضادها .57                 ال 

       ال حد( –احلد  –احلود  –) احلاد        مفرد احلدود  .58

 منظم( –متقن وحممك  –جزء من الزمن   -مطحون القمح )    دقيق معناها  .59

 (لك ما س بق –عرقلتك  –حرمتك  –         )أ عاقتك         معىن منعتك .61

 الرشح والفهم(–الكتابة القراءة و  –الفهم واحلفظ  -)قطع التذاكر        الاس تذاكر هو .61

 الثانية والثالثة( –اضطربت  –ترددت  –)حتريت       دهشت معناها .62

 تتيقنني( –      تشك ني  -تظنني –          )تتأ كدين           املراد من تعتقدين يف ادلرس .63
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وىل والثانية( –       أ مسكت  –رشبت  –      )أ لكت           معىن تناولت .64                 ال 

 ظنت( –ت خال –حلمت  –) تصورت        ختيلت معناها .65

 الثانية والثالثة(  –عبودية  –ذل  –)قيد       مضاد حرية يف س ياق ادلرس .66

 علمت( –فهمت  –س بقت  –)حلقت                     أ دركت معناها .67

 الثانية والثالثة( –غفل  –هجل  –)فات                  مضاد أ درك .68

 تنتظر( –تقنط  –ترجو  –       )تأ مل         مضاد تمتىن .69

 الثانية والثالثة( –ختتفي  – متحى –)تتحرك       تزول معناها  .71

 م (   م     أ   –      أ مات –      أ همات  –م    م       ) أ                 أ مة مجع  .71

 الفلسفة( –اجلغرافيا  –ادلراسات  –) التارخي         نور حصلت عىل درجة ضعيفة يف .72

 زميلهتا( –مديرهتا  –معلمهتا  –      )أ هما           اليت مل تصدق حصول نور عىل درجة ضعيفة .73

 النبوغ( –التفوق  –المتزي  –)الرايدة                      املايض بك س فازت نور العام  .74

 زميلهتا( –مديرهتا  –معلمهتا  –      )أ هما      اليت مخنت معاانة نور من مشلكة  .75

 عللت املعلمة وجوب مساعدة نور  .76

 هودها(حىت ل يضيع جم –حرصا عىل مس تقبلها  –                              حرصا عىل منظرها أ مام الطالبات  –                   )خوفا من شكوى أ هما        

               أ ربعة أ س ئةل( –            ثالثة أ س ئةل  –سؤالني  –)سؤال واحد       اكن امتحان اجلغرافيا يتكون من .77

لب من الطالب رمس حدود .78                ادلول ال سالمية( –الوطن العريب  –              قارة أ فريقيا  –)القطر املرصي                             ط 

 احمللية( –ادلاخلية  –اخلارجية  –) اجلانبية                                        نور رمست بدقة احلدود  .79

 زميلهتا( –مديرهتا  –معلمهتا  –      )أ هما                                                               اليت سأ لت نور عن الظروف اليت منعهتا من ال جابة .81

 زميلهتا( –مديرهتا  –معلمهتا  –      )أ هما                                                            اليت سأ لت نور عن سبب عدم ال جابة بطريقة حصيحة .81

خراج نور لورقة ورمسها .82  اخلريطة                          اكن ا 

 ( معرفهتا احلدود بشلك دقيق.ىلع احتجاجا –ل  اعتذارا –نتيجة ل  –)برهاان عىل  

 اذلي دفع نور لعدم رمس احلدود ادلاخلية .83

 عدم اقتناعها جبدوى احلدود( –عد معرفهتا  –                    حسب ورقة ال جابة مهنا  –)ضيق الوقت  

 نور( –املديرة  –املعلمة  –      )ال م                                                                  اليت ختيلت الوطن العريب بال حدود وانتقال ال فراد حبرية  .84
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 (ادعاء –       أ منية  – حقيقة –)واقع                                                                  عدم وجود حدود بني أ قطار الوطن العريب .85

                                       أ دركت املعلمة معرفة نور لال جابة عندما  .86

جابهتا  وىل والثانية( –ختيلت الوطن العريب بال حدود  –رمست نور احلدود ادلاخلية  –              )رأ ت ا                  ال 

 الثانية والثالثة( –           أ نت عىل حق  –                      هذه أ منية ليهتا تتحقق  –ل تتفلسفي )         يف الهناية قالت املعلمة  .87
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حدى قرى .88  العراق( –الشام  –الروم  –)الرببر                              نينوى ا 

 للشكر( –للحمد  –للتزنيه  –اذة )لالس تع                                                   س بحانه لكمة .89

 اقرتب( –         عال شأ نه  –     أ رسع  –       )أ قبل                                                        تعاىل معناها  .91

وىل والثانية( –يسهل  –             ينفذ أ وامره  –)يتبع                                                يطيع معناها  .91                 ال 

 وعى( –حلق  –عرف  –)فهم                                                  عناهام                ه اليأ س، أ درك      أ درك .92

 فات( –هجل  –غفل  –)مات                                                                          أ درك مضادها  .93

مل   –)القنوط                                                        اليأ س معهنا .94 وىل والثالثة( –مل           فقدان ال   -       ال                  ال 

رشادمه  –عطاايمه  –)هداايمه                                                  هدايهتم معناها  .95  تلقيهنم( –        ا 

 لك ما س بق(–خامتة  –عاقبة  –)هناية                                                       مصري معناها .96

رص                                                           مصري مجعها .97  مرصان( –       أ مصار  –مصائر –      )م 

 نينوى( –برقة  –نيسابور  -نيويورك )                                                      امس قرية يونس .98

 نوح( –يوسف   -حيىي –)يونس                                                        ادلرس حييك قصة  .99

ىل عبادة هللا وحده أ ول ال مر  .111  تركوه(–جادلوه –عصوه  –         )أ طاعوه                                                              عندما دعا يونس قومه ا 

 يئس من دعوهتم( –هددوه  –عزموا عىل قتهل  –هللا هل      أ مر)جاء        خرج يونس من القرية عندما  .111

        أ مريات( –       أ وامر  –       أ مراء  –       )أ مور                                                               مل يكن أ مر هللا قد صدر، مجع أ مر .112

حبار معناها .113 قالع                                                              ا   لك ما س بق( –جرايهنا  –حترك  –       )ا 

حبار عكسها .114  لك ما س بق( –اس تواء  –وقوف  –)رسو                                                             ا 

وىل والثانية( –يظل  –يربح  –)يرتك                                                     يغادر معناها .115                 ال 

وىل والثانية( –اجلووء  –        ال جواء  –)اجلواء            اجلو مجعها .116                 ال 

 مسافني( –سفائن  –سفان  –)سفون                                                       سفينة مجعها .117

رادة  – توقف –)العادة                                                   ري                 جفأ ة معناها عىل غ .118  قصد( –       ا 

وىل والثانية( –سكنت  –اثرت  –)هاجت                                   هبت رحي، معىن هب:  .119                 ال 
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ف                                            عاصفة مجعها .111 اف  –عواصف   -       )ع ص   ثانية والثالثة(ال –      عص 

 لك ما س بق( –برد قارس  –رحي شديد  –)مطر غزير         عاصف معناها .111

ي معناها .112  يمتىن( –يسقط  –يرغب  –)حيب                          هيو 

ي عكسها .113  يعلو( –يزهد  –يرغب عن  –)يكره                        هيو 

 حسب( –اكد  –ظن  –)شك                        أ وشك معناها  .114

ىل .115  غار( –سفح اجلبل  –شاطئ البحر  –)قرية جماورة                        اجته يونس ا 

حبار السفينة ب .116  شهرين( –يومني  –         أ س بوعني  –)ساعتني      ـ                            تغري اجلو بعد ا 

مطار( –ش يطان مارد  –قائد السفينة  –)رحي عاصف      اذلي جعل املوج يرفع السفينة وهيوي هبا .117          ال 

وىل والثالثة( –ت احرتق –                أ وشكت أ ن تغرق  –)غرقت            السفينة .118                 ال 

اد  –)قادة           مجع قائد .119  لك ما س بق( –قائدون  –      قو 

 اليقني( –الاحامتل  –الرضورة  –)الشك                                                 ل بد تدل عىل .121

 وىل والثانية(    ال   –حنسب  –ننقص  –)نقلل                                                           خنف ض معناها .121

                ال وىل والثانية(–متاع  –محل  –)ثقل                                                       محوةل معناها .122

وىل والثانية( –س نفعل وننفذ  –س نعدو  –)سنرسع                            معناها  قرعة جري     س ن   .123                 ال 

 القوة( –احلظ  –الاجهتاد  –) العدل                                                                القرعة يه اختيار أ ساسه .124

 قوارع( –قرع  –       أ قارع  –       )أ قرع                                                                  مجع قرعة .125

وىل والثالثة( –نقذف  –نلتقط  –)نريم  ا                                                 نلقي معناه .126                 ال 

 نلتقط( –ندفع  –جنر  –)نسحب                                                            مضاد نلقي  .127

 لك ما س بق( –ظرف  –مضري منفصل  –)حرف عطف                                               َث   لكمة نوعها .128

 الثالثة والرابعة( –تان حي –       أ حوات  –حواتت  –) حوتون                                  مجع حوت  .129

 ضعيف( –قليل  –قصري  –)ضئيل                                                          مقابل خضم .131

 خضامئ( –خضام  –خضوم  –       )أ خضام                                                            مجع خضم  .131

اد  –) املعطاء                                        النيب الكرمي معناها .132 وىل والثانية( –العزيز  –       اجلو                  ال 

وىل والثالثة( –الكرماء  –املاكرم  –)الكرام                                                 مجع الكرمي .133                 ال 
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 وىل والثانية(    ال   –اذلليل  –املمسك  –) البخيل                                           مقابل الكرمي  .134

 مضري مس ترت( –حيا  –داخل  –) الكرمي          ظل النيب الكرمي داخل بطن احلوت حيا، خرب ظل .135

 اقرتح قائد السفينة لك ما ييل ما عدا .136

أ حد الراكب  –)خفض امحلوةل   جراء القرعة  –                    التضحية ب  الصالة والترضع( –              ا 

 توضيح( –دليل  –نتيجة  –يل ) تعل           مبا قبلها (لهذا س نجري قرعةعالقة ) .137

 عرش مرات( –ثالث مرات  –مرتني  –)مرة واحدة                                                   أ جريت القرعة .138

وىل والثانية( -يفرتس –ميضغ  –)يلتقم                                                             أ مر هللا احلوت أ ن .139                 ال 

 الثانية والثالثة( –اضطراري  –حكمي  –      )أ محق                                      ترصف قائد السفينة .141

وىل والثانية( –خالل  –شكر  –)ضوء                      أ ثناء معناها .141                 ال 

وىل والثانية( –عقاب  –تسامح  –)صفح             مضاد عفو .142                 ال 

                ال وىل والثانية( –اب عق –صفح  –)انتقام                                                     معىن عفو .143

وىل والثانية –ينقص  –يهنيي  –) يمت                                                      معىن يمكل .144  (              ال 

بالغ الرساةل .145 ضاعة   -كتابة  –)توصيل                                                                   ا    حتسني( –       ا 

 حياول اخلروج( –حياول النوم  –يس تغفر ربه  –)يبيك خوفا                                 أ خذ يونس وهو يف بطن احلوت .146

لقاؤه من السفينة  –)ترك قومه        سبب اس تغفار يونس لربه  .147 ميان قومه –                   ا  وىل والثالثة( –               عدم ا                  ال 

 اذلكر اذلي ردده يونس يف بطن احلوت  .148

ليه راجعون  –املني                                      ل ا هل ا ل أ نت س بحانك ا ين كنت من الظ –                     )ل حول ول قوة ا ل ابهلل         ان ا   س بحان هللا وحبمده( –                        ا ان هلل وا 

 يغوص( -يبحر –يس بح  –)يعلو           يصعد معناها .149

                ال وىل والثانية(–سواطيح  –      أ سطح  –)سطوح         مجع سطح  .151

 الكهام صواب( –       أ هلون  –        ) أ هال                                                                     مجع أ هل  .151

وىل والثانية( –هرب  –ظل  –       )أ بقى                                                                  أ بق معناها .152                 ال 

وىل والثانية( –السفينة  –الفضاء  –)النجوم                                              الفكل معناها .153                 ال 

ىل الفكل، مجع الفكل .154 وىل والثالثة( –الفلوك  –الفكل  –         ) ال فالك                                                      أ بق ا                  ال 

 الثانية والثالثة( –اخلايل  –الفارغ  –)اململوء                                             مضاد املشحون  .155
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 الثانية والثالثة( –اقرتع  –اس هتم  – شارك)                                                            سامه أ ي .156

 انجني( –مشكورين  –         مأ مورين  –)مغلوبني            حضني معناها مد .157

       أ مات( –     أ هكل  –لفظ  –)ابتلع                                                              التقم معناها .158

 (جواز املعنيني –غضب ومل يرض  –)فعل ما يالم عليه                                                 ملمي أ ي  .159

 ة والثالثة(الثاني –بقي  –ظل  –)ارتدى                                                                لبث أ ي  .161

                ال وىل والثانية( -استبعد   –      أ لقى  –)طرد                                                    نبذ معناها  .161

 (فضاء بال جنوم –             أ رض بال نبات  –)التعري                                              املقصود ابلعراء .162

وىل والثانية( –همكل  –عليل  –) مريض                                                 سقمي معناها .163                 ال 

 سقم ( –سوامق  –سقاميت  –         ) أ سقام                                                        سقمي مجعها  .164

 ورقة( –مثرة  –جذر  –) ساق                                            يقطني هو نبات بالجشرة من  .165

 (لك ما س بق –           احلزن وال مل  –               اليأ س والقنوط  –)اجلوع واملرض                حال يونس بعد خروجه .166

 لك ما س بق( –ات املغازي والفتوح –السرية النبوية  -) القصص القرءاين                هذه القصة من .167
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 امس منطقة( –مسكونة   -مزخرفة  –)مبنية             معىن معمورة .168

 مسكونة( –همجورة  –معروفة  –)مشهورة                                              مورة مضاد مع .169

 لك ما س بق( –وية خا – فارغة –)خالية                                                  مغمورة  مضاد .171

 لك ما س بق( –       أ هلهيا  -        أ هلوها  –          ) أ هالهيا                                                             أ هلها جتمع عىل  .171

 زاد( –ردم  -فاض -)جف                                                      نضب النبع، معىن نضب  .172

        أ انبيع( –نبوع –منابع  –)ينابيع                                                                    مجع نبع  .173

 الصحراء( –الساحل  –املصب   -)املصدر                                                    مضاد النبع .174

 لك ما س بق( –    خمي   –س يطر  –)ساد                                       غلب احلزن، غلب معناها  .175

 الثانية والثالثة( –اهنمر  –تدفق  –) نزل                                                    ال معناها س .176

 لك ما س بق( –ادلوامع  –املدامع  –)ادلموع                                                    مجع ادلمع .177

 العلامء( –رجال ادلين  –كبار املقام  –السن  )كبار                      الش يوخ وقالت الش يوخ، معىن  .178

وىل والثانية( –القدر والاس تطاعة  –املاكنة  –) الكون                                           معىن ال ماكن :  .179                 ال 

ل                                                     معىن نقمي  .181 وىل والثانية( –نبين  –نسوي  –        ) نعد                  ال 

وىل والثانية( –سدد  –سدائد  –       أ سداد  –)سدود          مجع سد .181                 ال 

 نعتين( –هنمت  –نصون  –)نس تذكر                                                         حنفظ معناها  .182

 الثانية والثالثة( –هندر  -نسقي –)حنيك                                                      معىن نروي  .183

انء ( –مبقدار ما يكفيه  –) قضاء                                                   قدر، معىن قدر عىل .184        ا 

 لك ما س بق( –       أ حسوه  –      أ جعهبم  –)طلبوا احلس نة                                  اس تحس نوا معناها  .185

 اس هتموا( –اس تعادوا  –اسقبحوا  –           )استيأ سوا                                      اس تحس نوا عكسها  .186

 حزاىن( –فرىح  –حمبوسني  –) فرادى                                                     مضاد مجيعا .187

 (مسعهتم –فراغهم  –بطالهتم  –)معلهم                                                      معىن شغلهم  .188

 لك ما س بق( –اس توت  –نضجت  –)طابت                                                        معىن أ ينعت .189

د معناها  .191 ت  –    غىن   –)شدا                                                                غر  وىل والثانية( –     صو                  ال 
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د .191  لزل(تز  –تصدع  –اهنار  -)تدفق                                                                       املراد بغر 

 يئس( –بىك  –حزن  –)عبس                                                               مضاد غرد .192

 الشاللت( –الشلل  –الشالشل  –)الشالش يل                                        الشالل مجعها  .193

 الجماليات                                          
 للتشويق( –للعموم والشمول  –للتعظمي  –)للتحقري           عل للمجهول            ي قال بين الف .194

أ هلها الباء تفيد .195 داة  –) السبب                                                           معمورة ب  لك ما س بق( –        ال لصاق   -       ال 

 لك ما س بق( –خشص مغمور  –ماكن تغمره املياه  -يغمر املاكن  ء)ما   وابلغىن مغمورة ش به القرية ب .196

 مراعاة نظري( –جتانس موس يقي  –ترادف  –) تضاد                             معمورة ومغمورة بيهنام  .197

 الكهام صواب( –وب لعدو مغ –)عدو غالب                              غلب احلزن، صور احلزن ب .198

 احلرسة والندم( –تصنع النفاق وال –شدة احلزن  –)سهوةل الباكء                   سال ادلمع يويح ب .199

 نضب النبع ومات الزرع وغلب احلزن وسال ادلمع بني امجلل .211

 تنافر موس يقي( –جتانس موس يقي  –ترادف  –)مقابةل 

 الثانية والثالثة( –سبب ونتيجة  –ترتيب منطقي  –)عدم دقة يف الرتتيب  بني نضب النبع ومات الزرع  .211

 الثانية والثالثة( –جتانس موس يقي  –د تضا –)ترادف         الش يوخ والش بان بيهنام .212

 الاستبداد( –امحلاس  –اخلربة  –)القوة                                              عنرص الش يوخ ميثل .213

ول والثالث( –امحلاس  –اخلربة  –)القوة                                          عنرص الش باب ميثل .214                ال 

 مراعاة نظري( –جتانس موس يقي  –ترادف  –)تضاد                                               سهل ويف ال ماكن بيهنام .215

 ـ                          فيه حنفظ املطر أ سلوب مؤكد ب .216

 التكرار( –الرحف الناخس  –املفعول امللطق  –                     )تقدمي ما حقه التأ خري 

 (مجيع ما س بق -التسلمي ابلقضاء والقدر   –احلرص والاعتدال  –)الشح والبخل ـ    عىل قدر يويح ب .217

 اذلي يفيد التجدد والاس مترار يف القصيدة  .218

فعال املاضية  فعال املضارعة  –                 ) ال   كرثة حرف الفاء( –تقدمي اجلار واجملرور  –                ال 

للتان بيهنام تنامغ موس يقي  .219  اللكمتان ا

 لك ما س بق( –                الش بان وال ماكن  –              سهل ويف ال ماكن  –) الش يوخ والش بان 
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 الثانية والثالثة( –التعقيب والرتتيب  –النتيجة  –)التعليل                      فقالت الش يوخ الفاء تفيد .211

 اس تحس نوا مقاهلم دليل عىل .211

وىل والثانية( –            احلب وال خالص  –               ال جعاب والاقتناع  –)املداهنة والنفاق                   ال 

 لك ما س بق( –التوكيد  –العموم والشمول  –) التعظمي         مجيعا تفيد  .212

 لك ما س بق( – الرسعة –امحلاس  –)النشاط                                     هنضوا لكمة تدل عىل  .213

 التوضيح(  -العموم والشمول  –الكرثة  –) الرسعة                                فهنضوا الفاء تدل عىل .214

 التعقيب( –عة الرس  –النتيجة  –)السبب                                                             فأ ينعت حقوهلم ابلكد الباء تفيد .215

 لك ما س بق( –                              أ سلوب مؤكد بتقدمي اجلار واجملرور  –تعبري خيايل  -)تعبري حقيقي         غرد الشالل .216

 قوة السد ( –الفرحة  –) قوة اهنامر املياه                                          غرد الشالل يويح ب .217

وىل والثانية( –سبب ونتيجة  –جتانس موس يقي  – )تضاد                       مجيعا ورسيعا بيهنام  .218                 ال 

وىل والثالثة ( –الاختالف  –الس يول  –)اجلفاف                           يف القصيدة مشلكة يه .219                  ال 

براهمي العزب                   الشاعر اكتب القصيدة .221 براهمي انيج  –               )ا  براهمي  –           ا            أ محد شويق( –             حافظ ا 
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 نسمة بريئة( –طيبة  رحي –    ف  جواب اك –            )دواء شاف          معىن بلسم: .221

 بشوشا مبتسام( –مجيل املظهر والهندام  –حسن الهيئة همندما  –)رقيقا متفائال         املقصود ببلسم  .222

 احلاةل( –الزمن  –ادلنيا  –)احلياة                                                             معىن ادلهر .223

وىل والثانية( – دهران –      أ دهر  –)دهور                                                     دهرمجع  .224                 ال 

 عىس( –     بدأ   –اكد  –)حتول               معىن صار .225

 عىس( –     بدأ   –ثبت  –)حتول                                                                 مضاد صار .226

 متعد ملفعول واحد( –متعد ملفعولني  –انقص  –)لزم                                          صار فعل .227

 اذلئاب( –احليات  -العناكب السامة –)العقارب                                                         أ رمق نوع من .228

 مجيال( –              مليئا ابل زمات  –              مليئا ابل حداث  –)بطيئا                                                    دهرك أ رمقا، املراد بأ رمق .229

        أ ريقم( –       أ رمقون  –      أ رامق  –        )أ راقمي                                                                         مجع أ رمق  .231

وىل والثانية( –حلوى  –متساحما  –)حسن اخللق                                   املراد من حالوة  .231                 ال 

 لك ما س بق( –ذلوعة  –مرارة  -) ملوحة                                             مضاد لكمة حالوة  .232

 منكر الصوت( –شنيع املنظر  –مر املذاق  –)ننت الراحئة                       معىن علقم هو لك يشء .233

 قطني(الي –السفرجل  –احلنظل  –)اخلردل                                             العلقم هو نبات  .234

زى .235  الثانية والثالثة( –تثاب  –      تاكفأ   –)تعاقب                                                              جت 

 الثانية والثالثة( –تثاب  –      تاكفأ   –)تعاقب                                                    مضاد جتزى .236

ن مضادها .237 أ                                                                 أ حس   لك ما س بق( –     أ سئ  –       أ قب ح  –         )أ سو 

 احلق( –الشكر واملدح  –القوة  –)الضياء                                                      الثناء هو .238

 الكهام صواب( –التخلف والركود  –)اذلم واجلحود                                           مضاد الثناء .239

 الثلج املتساقط( –احلرارة املرتفعة –املطر الغزير  –)الرحي الشديد                             ث هوالغي .241

ن مهى، يبغي معناها  .241  الثانية والثالثة( –يريد  –ينتظر  –)يظمل                                                            أ ي اجلزاء الغيث يبغي ا 

 لك ما س بق( –سال  –نزل  –) سقط                                                               مهى املطر أ ي .242

وىل والثانية –جف  –توقف  –)انقطع                                                     مضاد مهى .243  (              ال 
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 انرضة( –نتنة الراحئة  –منرشة الراحئة  –)ذابةل                                                         فواحة أ ي .244

 يعذب( –     يويف   -ياكئف –)يعاقب                                                                   أ ي يثيب .245

      أ بمك( –حسن الصوت  –مبحوح الصوت  –)منكر الصوت                               البلبل طائر   .246

ء( –بلبلون  –       أ بةل    –)بالبل                                                                مجع بلبل .247         أ بال 

 الثانية والثالثة( –الشادي  –املغين بصوت مجيل  –)الطائر                                 املرتمن معناها .248

 الثانية والثالثة( –الساكت  –الناحئ  –البايك  –)العابس                                      مضاد املرتمن .249

 انقص( –      أ جوف  –مثال  – مضعف)                                                                   ع د  الكرام الفعل عد .251

( –ارجع  –           )احسب وأ حص                                                                        ع د معناها .251       اجر 

 لوهجاء(ا –الرشفاء  –اجلوادون  –         )ال عزاء                                             الكرام هنا معناها .252

دنون  –        )ال ذلء                                                    الكرام مضادها .253 للئام  –        ال   البخالء( –ا

 سامل( –انقص  –      أ جوف  –)مثال                                                             قسهم فعل .254

 الثانية والثالثة( –احسب وزهنم  –احسب طوهلم  –م )قارهن                            قس املراد مهنا  .255

شارة يعود عىل .256  ماكئف الوردة ومثيب البلبل ( –البلبل والزهرة  –)احملسن والكرمي                                 هذين امس ا 

 غري ذكل( –صاحب  –مستيقظ  –تف ا) ه                                     اي صاح، صاح معناها .257

 ماكئف الوردة ومثيب البلبل ( –البلبل والزهرة  –)احملسن والكرمي            الضمري يف عهنام يعود عىل .258

 تعمل ( –مناول  –      ابدأ   –       )أ مسك                                               خذ عمل احملبة، خذ معناها .259

 نية والثالثة(الثا –ظننت  –قنت علمت وتي –) لقيت                                    وجدت معناها  .261

 الثانية والثالثة( –جمداي  –انفعا ومفيدا  –)قامئا                                                          علام قامي أ ي علام  .261

 ل يشء مما س بق( –يصري ويتحول  –يعود وقت الغدو  –)يتناول الغداء                  يغدو معناها  .262

 ذهب( –طوب لنب  –طوب حراري  –            )قصب أ و قش                             الكوخ هو بيت من .263

 البعيد( – الكبري –                 احلقري أ و املتواضع  –)القبيح                                   املقصود ابلكوخ البيت .264

         ك و خ ة( –       أ كواخ  –       أ كوخة  –) كيخان                                                             مجع كوخ  .265

 مزينا( –مزخرفا  –منريا  –)مش تعال ابلنار                                                       ا أ ي        معىن نري   .266

 اخسط( –اكره  – اغبط –)احسد                                                                     أ بغض معناها .267
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نة( –       أ كونة  –       أ كوان  –)كينان                                                                مجع الكون .268         ك و 

وىل والثانية( –نفي  –مؤكد  –)هنيي                                                              ل تطلنب أ سلوب .269                 ال 

مر                               ل تطلنب املراد ابلطلب هنا  .271 وىل والثانية( –الانتظار  –الهنيي  –        ) ال                  ال 

 الثانية والثالثة( –س ئي اخللق  –      ال محق  –                                   )ال يم  اذلي ل يعرف القراءة والكتابة         هنا هواجلاهل  .271

ال                                          مجع جاهل .272  لك ما س بق( –جاهلون  –هجةل  –هجالء  –      )هج 

وىل والثانية( –ن العاقل املت  –املتعمل  –)العامل            مضاد اجلاهل هنا من خالل س ياق البيت  .273                 ال 

نسان( –الش يخ  –الشاب  –)اذلكر                                                     املرء املراد به  .274          ال 

وىل والثانية( –رجال  –      أ مرؤ  –)مروء                                                       مجع مرء  .275                 ال 

يليا أ بو مايض                نص كن بلسام للشاعر .276           أ محد شويق( –جربان خليل  –               أ محد أ بو شادي  –                 )ا 

يليا أ بو مايض شاعر .277  (لييب –لبناين –سوداين  –)عامين                                                                     الشاعر ا 

 التحذير( –               النصح وال رشاد  –                الوجوب وال لزام  –)المتين                                           كن بلسام أ سلوب أ مر غرضه .278

 املنظر امجليل( –الراحئة الطيبة  –احللوى  –)ادلواء الشايف                                     بلسام صور ال نسان ب كن .279

 صار دهرك علقام صور ادلهر ابلثعبان  مما يدل عىل  .281

 السلبية( –التعاسة -                      شدة ال ذى اذلي يتعرض هل  –)مرارة احلياة 

 توافق صويت( –تكرار  –ترادف  –)تضاد                       صار غريك: امجللتان بيهنام -صار دهرك  .281

 توافق صويت( –تكرار  –ترادف  –)تضاد                                        علقام( بيهنام –)حالوة  .282

وىل والثانية( –القبح  –املرارة  –            ) كرثة ال لم ـ                                     لكمة علقم تويح ب .283                 ال 

 توافق صويت( –تكرار  –ترادف  –)تضاد                                              بيهنام             علقام وأ رمقا .284

نه .285 ن الرشطية ل                                            اس تخدم الشاعر ا 

            يؤكد ال مر( –يشك يف مرارة ادلهر  –)يناقش لك الاحامتلت  

 لتحذير(ا –               النصح وال رشاد  –                الوجوب وال لزام  –)المتين                           أ حسن أ سلوب أ مر غرضه .286

ن مهى؟ أ سلوب الاس تفهام غرضه .287                                                   أ ي اجلزاء الغيث يبغي ا 

 المتين( –التعجب  –النفي  –)التقرير والتوكيد  

نسان ظامل ـ      الغيث يبغي صور الغيث ب .288 نسان طموح –            )ا  نسان يعطي بال مقابل  –            ا  نسان اتفه( –                     ا              ا 
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 المتين( –التعجب  –النفي  –توكيد )التقرير وال                                            ياكئف زهرة فواحة أ سلوب اس تفهام غرضه  امن ذ .289

نسان .291  طامع( –طموح  –يعطي بال مقابل  –)ماكئف                                                    ياكئف زهرة خيال صور الزهرة اب 

 سوء ( العطر –قةل  –انتشار  –)احنسار                                                فواحة تدل عىل .291

 المتين( –التعجب  –النفي  –)التقرير والتوكيد             رضه                                     أ و من يثيب البلبل؟ أ سلوب اس تفهام غ .292

 جامل راحئته( –حالوة طعمه  –عذوبة صوته  –)جامل شلكه             وصف البلبل ابملرتمن يدل عىل .293

 التنويع( –الرسعة  –الرتتيب والتعقيب  –)الشك                                                   حرف العطف أ و يفبد .294

 توافق صويت( –تكرار  –ترادف  –)تضاد                                            بيهنام  ياكئف ويثيب .295

 تفصيل( –نتيجة  -سبب -)تعليل                        ، عالقة جتد هذين مبا قبلهاجتد هذينعد الكرام  .296

 الوجوب( –المتين  –نبيه الت –)التعظمي                                                            اي صاح أ سلوب نداء غرضه  .297

 (احملبة ابلعمل –)العمل ابحملبة                                                                 عمل احملبة صور .298

ين وجدت احلب علام قامي،أ سلوب مؤكد ب .299                                   ا 

ن  وىل والثانية( –نون التوكيد  –تقدمي اجلار واجملرور  –     )ا                  ال 

ين وجدت احلب .311  تفصيل( –تعليل  –)نتيجة                                   خبذ عمل احملبة علام                   عالقة ا 

أ نه قمي يفيد  .311  لك ما س بق( –طرق طلب هذا العمل  –نوع هذا العمل  –)مزنةل هذا العمل                           وصف العمل ب

                         ابغض  ال مر يف البيت يفيد .312

لزام والوجو  –                )النصح وال رشاد    لتنفري(التحذير وا –ادلعاء والرجاء  – ب               ال 

 ش به الكوخ ابلقرص يف حاةل ايغدو الكوخ قرص  .313

 الاهامتم ابملرافق العامة( –زايدة العمران  –)انتشار احملبة  

 سبب( –نتيجة  –تفصيل –)تعليل                                                                 عالقة فيغدو ابلفعل أ حبب قبلها .314

 التحقري( –الهتويل  –التعظمي  –لعموم والشمول )ا                               قرصا جاءت نكرة لتفيد .315

 توضيح( –تفصيل  –تعليل  –)نتيجة              ابغض فمييس الكون جسنا، عالقة مييس الكون جسنا  .316

 مظلام" بني لك لكمتني -مييس" ، "نريا –ابغض" ، "يغدو –       "أ حبب  .317

 تضاد( -جتانس موس يقي –مراعاة نظري  –)ترادف  

 بني شطري البيتا.. ابغض فمييس الكون جسنا مظلام رصا نري                    أ حبب فيغدو الكوخ ق .318
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                    الثاين نتيجة  لل ول( –                  الثاين تعليل لل ول   -ترادف  –)مقابةل  

                  ال لزام والوجوب (  -               النصح وال رشاد  –) التحذير                           ل تطلنب أ سلوب هنيي غرضه  .319

 التوضيح( –الشمول العموم و  –التحقري والتنفري  –)التعظمي          من جاهل نكرة تفيد .311

 تفسري( –تفصيل  –نتيجة  –)تعليل                         مبا قبلها عالقة "املرء ليس حيب حىت يفهم" .311

ىل .312  والثالثة( ثانيةال –العطاء بال مقابل  –التفاؤل  –)التشاؤم                                             يدعو النص ا 

 القرص والكون( –البلبل والزهرة  –)البلسم واحلالوة                                                  من أ مثةل العطاء بال مقابل .313
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 متعد لثالثة مفاعيل( –متعد ملفعولني  –متعد ملفعول  –)لزم     انطلق الصاروخ رسيعا، الفعل انطلق  .314

ىل بذل اجلهد والعرق، الفعل حتتاج  .315 هداف حتتاج ا                                                ال 

 الثة مفاعيل(.متعد لث –متعد ملفعولني  –متعد ملفعول  –)لزم 

 لكام زاد طموح الفرد وجبت زايدة هجوده، الفعالن زاد ووجب فعالن .316

ول لزم والثاين متعد  –متعداين  –)لزمان    متعد والثاين لزم(      ال ول –                      ال 

ىل ما ترجوه، ال فعل تز  .317  يد وتصل وترجو نوعها عىل الرتتيب:                                                 عليك أ ن تزيد هجودك لتصل ا 

 متعد  –لزم  –ب. لزم     لزم  –متعد  -لزم    أ .      

 لزم –متعد  –د. متعد             متعد –لزم  –ج. متعد  

                                          أ نه معصوم من اخلطأ ، الفعالن الذلان حتهتام خط  يظنمن  خيطئ. .318

                                       ب. ال ول متعد ملفعول والثاين متعد ملفعولني                                   أ . ال ول لزم والثاين متعد ملفعول 

 د. الفعالن متعداين ملفعولني   ولني                             ج. ال ول لزم والثاين متعد ملفع     

                                      . تقابل محمد وأ محد سعيدين، الفعل تقابل  .319

 متعد لثالثة مفاعيل(. –متعد ملفعولني  –متعد ملفعول  –)لزم 

صالح أ خطائك، الفعل حاول  .321  متعد لثالثة مفاعيل( –متعد ملفعولني  –متعد ملفعول  –)لزم                                    . حاول ا 

نسان جاهدا لتطوير ذ.  .321  اته، الفعل يسعى                            يسعى ال 

 متعد لثالثة مفاعيل( –متعد ملفعولني  –متعد ملفعول  –)لزم 

                                                                                     . مرص دوةل تؤمن مببادهئا، وتعرف طريقها، وتبتغي اخلري جلرياهنا، ال فعال اليت حتهتا خط عىل الرتتيب: .322

 متعد  –لزم  –ب. لزم             متعد  –متعد  -       أ . لزم    

 لزم –متعد  –د. متعد             متعد –لزم  –ج. متعد  

بناء البرشية، الفعالن تدعو وتتعايش: .323 ىل التعايش السلمي وتتسع ل                                                                         . مرص تدعو ا 

 ب. متعداين                   أ . لزمان                 

ول لزم والثاين متعد       ول متعد والثاين لزم                                    ج. ال                           د. ال 
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مل متجدد ما  .324  الطموح، الفعالن الذلان حتهتام خط: يصنعوهو اذلي  بقي                 . ال 

أ أ للل ول متعد والثاين لزم( –                      ال ول لزم والثاين متعد  –متعداين  –)لزمان                                 ال 

مل صعبا خيب مسعاه، الفعال .325  ن يظن وخيب                                    . من يظن ال 

أ أ للل ول متعد والثاين لزم( –                      ال ول لزم والثاين متعد  –متعداين  –)لزمان                                 ال 

فعال اليت حتهتا خط نوعها عىل الرتتيب: . امعل جبد حىت حت24 .326                                                  قق ما تريد، ال 

 متعد  –لزم  –ب. لزم            متعد  –متعد  -       أ . لزم .327

 لزم –متعد  –د. متعد             متعد –لزم  –ج. متعد  

 املتعدي( –الالزم  –التام  –)الناقص     الفعل اذلي يرفع فاعال ول ينصب مفعول به هو الفعل   .328

وىل والثالثة( –اجلر  –النصب  –) منفصةل                                                    الفعل املتعدي ميكن أ ن يتصل به ضامئر .329                 ال 

 اي املتلكم( –نون النسوة  –واو امجلاعة  –)ايء اخملاطبة                                 من ضامئر النصب .331

 اتء الفاعل( –           أ لف الثنني  –ان املفعولني  –)ان الفاعلني                               من ضامئر النصب  .331

 (ينبغي –      ي عجب  –حيسن  –)جيب                                        لك ما يأ يت أ فعال لزمة ما عدا  .332

ىل .333  لك ما س بق( –ثالثة مفاعيل –مفعولني –)مفعول واحد                                            ميكن للفعل أ ن يتعدى ا 

ذا دل عىل  .334  لك ما س بق( –جسية  –شعور  –)لون                                                             يكون الفعل لزما ا 

ذا حذف املفعول به من امجلةل فا ن الفعل  .335                                       ا 

 لك ما س بق( –يصري مبنيا للمجهول   -يظل متعداي –)يصري لزما 

                                ميكن أ ن جنعل الفعل الالزم متعداي ب .336

                ال وىل والثانية( –حذف املفعول به –تضعيف احلرف الثاين  –)زايدة اهلمزة  

 انقصة( –اتمة  –متعدية  –)لزمة                     أ فعال            اكن وأ خواهتا .337
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  كرم املعمل الطالبة عند بناهئا للمجهول .338

                   د. ك رمت الطالبة                      ج. ك رمت الطالبة                     ب. الطالبة ك رمت                        أ ، ك ر  م الطالبة  

                                    كرم املعمل الناحج ني عند بناهئا للمجهول .339

                د. ك رم الناحج ني                ج. ك رم الناحجون                   ب. الناحجان ك رما                     أ ، ك ر  م الناحجان

                                    كرم املعمل الناحج ني عند بناهئا للمجهول .341

                د. ك رم الناحج ني رم الناحجون      ج. ك                      ب. الناحجون ك رموا                     أ ، ك ر  م الناحجان

                                     كرم املعمل الناحجات  عند بناهئا للمجهول .341

                  د. ك رم الناحجات                     ج. ك رمت الناحجات                      ب. الناحجات  ك رمن                        أ ، ك ر  مت الناحجات  

                                  كرم املعمل أ خاك عند بناهئا للمجهول .342

              د. ك رم أ خوك                ج. ك رم أ خيك                ب. أ خوك ك رم       أ خاك           أ . ك ر  م 

ذا بنينا ا .343                                          لفعل الالزم للمجهول فا ن انئب الفاعل يكون            ا 

 ج. ش به مجةل    د. اسام ظاهرا  ب. مضريا متصال                أ . مضريا مس ترتا

ذا اكن الفعل لزما .344                                       مما ينوب عن الفاعل ا 

 د. لك ما س بق  ج. املفعول املطلق   ب. الظرف                  أ . اجلار واجملرور

 صبحجاء املعمل صباح امخليس، عند بناء امجلةل للمجهول ت .345

                                ج. يجء صباح  امخليس    د.جاء صباح                   ب. يجء صباح  امخليس                     أ . جاء صباح  امخليس  

 امخليس

 صبحصام املسلمون شهر رمضان، عند بناء امجلةل للمجهول ت .346

                  د. صام شهر  رمضان                 ج. صمي شهر  رمضان                         ب. صمي شهر  رمضان                     !. صام شهر  رمضان

للعب انطالقا قواي، عند بناء امجلةل .347   للمجهول تصبحانطلق ا

لق انطالق  قواي لق انطالقا قواي                            أ . ا نط                             ب. ا نط 

لق انطالق  قوي      لق انطالقا قوي                                  ج. ا نط                          د. ا نط 
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  تصريكرمين املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول  .348

ت   ت                أ . ك رم  ت               ب. ك رم             د. كرم ت              ج. كرم 

  تصري                                 كرمك  املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول  .349

ت   ت                أ . ك رم  ت               ب. ك رم             د. كرم ت              ج. كرم 

                                      كرمك  املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري .351

ت   ت                أ . ك رم  ت               ب. ك رم             د. كرم ت              ج. كرم 

نا املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري .351                                        كرم 

نا م             أ . ك رم  نا           ج. ن كر م           ب. ن كر             د. ك رم 

  مجلةل للمجهول تصري                       كرمك ام املعمل، عند بناء ا .352

امت نا          ب. ك رما            أ . ك رم             د. ت كرمان           ج. كرم 

                                     كرممك  املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري .353

مت            د. ت كرمون            ج. ت كرموا           ب. ك رموا            أ . ك رم 

                                      كرمك ن املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري .354

نت ن          ب. ك رمن            أ . ك رم             د. ت كرمون            ج. ت كرم 

 املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصريالطالب كرمه  .355

م                   ب. الطالب ك رمت                    أ . الطالب ك رم                    د. الطالب ي كر م                  ج. الطالب ي كر 

 كرهما املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري الطالبة .356

م   ت  ج. الطالب      ت                   ب. الطالبة ك رم      ت                    أ . الطالبة ك رم        كر م   ت  د. الطالب       كر 

 عند بناء امجلةل للمجهول تصري الطالبان كرهمام املعمل، .357

ان           أ . الطالبا                     د. الطالبان ي كرمان                     ج. الطالبان ك ر  ما                         ب. الطالبان ك رمامت           ن ك رم 

 ، عند بناء امجلةل للمجهول تصريالناحجون كرهمم املعمل .358

             ناحجون ك رموند. ال   ج. الناحجون كرممت                          ناحجون ي كرمون      ب. ال                          أ . الناحجون ك رموا

  عند بناء امجلةل للمجهول الناحجات كرهمن املعمل، .359

ن                     د. الناحجات ي كرمون                                     ب. الناحجات ي كرمن   ج. الناحجات كرموا                      أ . الناحجات ك رم 
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  يكرمين املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري .361

ت   ت                ب. أ كرم ت                أ . ك رم           د. ي كرم            ج. كرم 

  امجلةل للمجهول تصري                      يكرمك  املعمل، عند بناء  .361

ت            ب. ت كرم           أ . أ كرم          د. ي كرم             ج. ك رم 

ك  املعمل، عند بناء  .362   صريالفعل للمجهول ي                       يكرم 

ت  د.            ج. ت كرمني          ب. ت كريم           أ . أ كرم          ك رم 

ك  املعمل، عند بناء الفعل للمجهول تصري .363                                              لن يكرم 

ت             ج. ت كرمني          ب. ت كريم           أ . أ كرم             د. ك رم 

نا املعمل .364   للمجهول تصريالفعل ، عند بناء             يكرم 

نا          ب. ت كرم           أ . أ كرم          د. ن كرم            ج. ك رم 

  للمجهول تصريالفعل يكرمكام املعمل، عند بناء  .365

      ك رماد.        ك رمامتج.         ت كرماب.          ت كرمان    أ . 

 للمجهول تصريالفعل يكرممك املعمل، عند بناء  .366

       ك رمواد.        ك رممتج.          ت كرمونب.          ت كرموا    أ . 

 للمجهول تصريالفعل املعمل، عند بناء  يكرمكن .367

          د. ك رموا مونج. تكر  ب. يكرمن            أ . ت كرمن

 الطالب يكرمه املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري .368

م        ي كر مب. الطالب                   أ . الطالب ك رم                  د. ك رم الطالب                  ج. الطالب ي كر 

 الطالبة يكرهما املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري .369

ت          أ . الطا م               البة ك رم ت  ب. الط              لبة ك رم                   د. الطالب ت كر م                 ج. الطالب ت كر 

 املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري الطالبان يكرهمام .371

ان                     د. الطالبان ي كرمان                    ج. الطالبان ك ر  ما         ن ك رمامتب. الطالبا                      أ . الطالبان ك رم 

 الناحجون يكرهمم املعمل، عند بناء امجلةل للمجهول تصري .371

                  د. الناحجون ك رمون ج. الناحجون كرممت                                  الناحجون ي كرمون                                             أ . الناحجون ك رموا          ب. 
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  الناحجات يكرهمن املعمل،عند بناء امجلةل للمجهول .372

ن                     د. الناحجات ي كرمون          ج. الناحجات كرموا                         ب. الناحجات ي كرمن                      أ . الناحجات ك رم 

 :                                          عند بناء الفعل املايض اجملرد غري ال جوف للمجهول .373

                               ب. نضم ال ول ونكرس ما قبل ال خر                                   أ . نضم ال ول ونفتح ما قبل ال خر

                             د. نفتح ال ول وما قبل ال خر.                              ج. نضم ال ول وما قبل ال خر

 (     ك ت ب –      ك ت ب  –      ك ت ب  –       )ك وتب                                 جهول يصريللم     ت ب                    عند بناء الفعل ك   .374

                                               عند بناء الفعل املايض ال جوف للمجهول فا ن ال لف:  .375

 د. تظل كام يه.  ج. حتذف  ب. تقلب واوا   . تقلب ايء1

 قل( –قول  –قيل  –)قال                                          عند بناء الفعل قال للمجهول يصري .376

                                                     عند بناء الفعل املضارع ال جوف للمجهول فا ن حرف العةل: .377

 د. تظل كام يه.  ج. حتذف  ب. تقلب واوا   تقلب ايء. 1

 يبوع( –يبيع  –يباع  –)بيع                                         عند بناء الفعل يبيع للمجهول يصري  .378

 : عند بناء الفعل املضارع للمجهول .379

                               ب. نضم ال ول ونكرس ما قبل ال خر                                   أ . نضم ال ول ونفتح ما قبل ال خر

           قبل ال خر.                  د. نفتح ال ول وما                              ج. نضم ال ول وما قبل ال خر

 (      ي كت ب –     كت ب   ي   –       ي كت ب –       ي كت ب)                              ب للمجهول يصري    كت                    عند بناء الفعل ي   .381

أ لف فا ن ال لف .381                                            عند بناء الفعل املايض املزيد ب

 د. تظل كام يه.  ج. حتذف  ب. تقلب واوا   . تقلب ايء1 

 بيع( –ابيع  –بييع  –)بويع                                            عند بناء الفعل ابيع للمجهول يصري  .382

أ لف فا ن ال لف عند بناء الفعل .383                               املضارع املزيد ب

 د. تظل كام يه.  ج. حتذف  ب. تقلب واوا   . تقلب ايء1 

       ي بيع( –       ي بايع  –       ي بييع  –         )ي بويع                                        عند بناء الفعل يبايع للمجهول يصري .384
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ننا نكرس ما قبل ال خر و .385 أ لف وصل فا                                                                                 عند بناء الفعل املايض امخلايس أ و السدايس املبدوء ب

                      ب. نضم ال ول والثالث     اين والثالث                     أ . نضم ال ول والث

 د. لك ما س بق جائز                          نضم ال ول ونسكن الثالثج. 

م للمجهول يصري  .386 م                                                            عند بناء الفعل ا حرت  م –          )ا ح رت  م –        ا ح رت   (لك ما س بق –        ا ح رت 

ننا نكرس ما قبل ال خر و .387                                                                                 عند بناء الفعل املايض امخلايس أ و السدايس املبدوء بتاء زائدة فا 

                      ب. نضم ال ول والثالث                                   . نضم ال ول والثاين               أ  

 د. لك ما س بق جائز                             ج. نضم ال ول ونسكن الثالث 

 لك ما س بق( –       ت ع مل   –       ت ع مل   –         )ت ع مل                                                                   عند بناء الفعل ت ع مل  للمجهول يصري .388

 :                                                                    عند بناء الفعل املضارع املثال اذلي حرف علته حمذوف للمجهول فا ن حرف العةل .389

ىل أ صهل   . يظل حمذوفا1  د. يقلب ايء                 ج. يقلب أ لفا                    ب. يرد ا 

ب                                  للمجهول يصري هيبعند بناء الفعل  .391  يهيب( –ايهب  –يوهب  –      )هي 

ننا .391                             عند بناء امجلةل للمجهول فا 

 د. لك ما س بق                                                                    أ . حنذف الفاعل   ب. جنعل املفعول انئبا للفاعل    ج. نبين الفعل للمجهود

         ذ أ حاكم                انئب الفاعل يأ خ .392

 د. الفعل   ج. الفاعل واملفعول به   ب. املفعول به              أ . الفاعل 

                                           ال حاكم اليت يأ خذها انئب الفاعل من املفعول به .393

ن اكن النائب مؤنثا ب. ل يتقدم عىل الفعل           أ . الرفع  د. لك ما س بق                                  ج. يؤنث الفعل ا 
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 س نوات( -شهور –        أ سابيع  –      )أ ايم                                          لبث عقبة يف القريوان بضعة  .394

 يرشف عىل بناء املدينة(-يوزع الغنامئ   –يعيد ترتيب اجليش  -)يراتح من عناء السفر    اكن عقبة يف القريوان .395

لليل  –مع القادة واجلنود  –           )مع أ ولده                       ساعة متأ خرةسهر عقبة حىت  .396  يفكر يف املعارك( –يقوم ا

 بعد( الفتح –       أ ثناء  –يوم  –)ليةل                                                       ع أ ولده عن اجلهادحتدث عقبة م .397

 يتذكر معرا( –يتدارس السرية  –حييك عن بطولته  –)حيدهثم عن اجلهاد                             سهر عقبة مع أ ولده  .398

 مقونية( –السوس  –الزاب  –       )أ دنة                                                                   اجته عقبة من القريوان  ا ىل .399

 مقونية( –وان قري  –قس نطينة  –)قسطنطينية                      يطلق عىل الزاب اليوم ابجلزائر امس  .411

 تركيا( –اجلزائر  –تونس  –)ليبيا                                   يطلق عىل الزاب قس نطينة اليوم ب .411

 طرابلس( –القريوان  –قس نطينة  -)برقة                                                           أ عاد عقبة تنظمي اجليش يف  .412

 (امريغيليان ال –معاوية بن حدجي  –زهري بن قيس البلوي  –                                      اس تخلف عقبة عىل القريوان )أ حد أ بنائه  .413

 بعدما بلغظل عقبة متوقد امحلاسة حىت  .414

 الثالثة والس تني( من معره -الثانية والس تني -احلادية والس تني –الس تني )

                      تسعة عرشة( أ لف مقاتل  –س بعة  –)مخسة                                      ترك عقبة يف القريوان .415

            عرشة(أ عوام  –تسعة  –س بعة  –)مخسة                                 استبعد عقبة من ميدان اجلهاد  .416

 الرابع( –السابع –السادس  –)اخلامس           عندما وصل عقبة لفتح الزاب اكن معره يتجاوز العقد  .417

ما .418                                  أ مىض عقبة معظم س نوات حياته ا 

وىل والثانية( –ابحثا اجامتعيا  –جماهدا يف سبيل هللا  –)رائدا دينيا                   ال 

 الشمس اليت ل تغيب اليت حيملها عقبة للعامل .419

 لك ما س بق( –               وال خالق الفاضةل املثل العليا  –       ال سالم  –)القرءان  

ىل ما غرب مرص واحدة مما ييل ليست م .411                                         ن أ فعال املسلمني عند جميهئم ا 

                عوضوا ال جراء ( –                                أ خذ الصدقات من مال الفقري والغين  –جعلوا الناس سواس ية  –                            )خلصوا أ هلها من احلمك الزبنطي 

عداء  –)من يساملومه                                                     طالب عقبة اجلنود أ ن يكونوا أ شداء عىل  النساء( –        ال جراء  –        ال 
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 السوس( –      أ دنة  –قس نطينة  –)القريوان        يه عامصة الزاب .411

                                         عندما عمل ساكن أ دنة عامصة الزاب مبقدم عقبة  .412

                          اتفقوا عىل التظاهر ابل سالم( –                      أ تفقوا عىل خمادعة عقبة  –                               اتفقوا عىل القتال ا ىل أ خر جندي  –)اتفقوا غىل الساتسالم 

           وسط( أ دنة –حول  –خارج  –)داخل                                             احتشد ساكن الزاب .413

 مقونية( –السوس  –      أ ليىل –)وادي سهر                                 تشدوا فيه امسهاملاكن اذلي اح .414

            مئات( ال لف –عهرشات  –        ) أ حاد                   اكن عدد ساكن الزاب اذلين احتشدوا يقدر ب  .415

ىل  .416  رسااي(–كتائب  –فيالق  –)جيوش                                                     قسم الساكن احملتشدون لقتال عقبة أ نفسهم ا 

وىل والثانية( –البزينطي           ال مرباطور –عقبة  –           )ساكن أ دنة         اذلي اكن دليه تصور ابلغ للمعركة  .417                 ال 

ذا هزموا فا هنم .418                                        ساكن أ دنة يعلمون أ هنم ا 

 (-                          س يعاقهبم ال مرباطور البزينطي –                           س تضيع املنطقة من بني أ يدهيم  –                                 )س يعودون مرة أ خرى لقتال املسلمني 

 حشد ساكن الزاب جيشا من النساء .419

                    ل غراء جنود املسلمني( –م لتشجيع الرجال وشد عزامئه –ليحموا ظهورمه  –)ليكون هلم تفوق عددي 

 الاوىل والثانية(  –اخلندق  –الريموك  –)بدر                  ذكر عقبة جنوده مبعركة  .421

 نصف ( جيش املسلمني –تفوق  –)تساوي                              اكنت اجليوش اليت تقاتل عقبة  .421

                                           أ نزل هللا الرعب يف قلوب ساكن أ دنة عندما رأ وا .422

 والثالثة(الثانية  –             بريق ال سلحة  -                غبار اجليش ال ساليم –)وجه عقبة 

                                                تسلل فريق من الضباط الروم انحية النساء وأ مروهن  .423

                 أ ن يقاتلن معهم( –                           أ ن ينادين يف رجالهن ابلتحفز  –         أ ن يثبنت  –          أ ن يفررن )

 من نتاجئ املعركة .424

 لك ما س بق( –نجة                                                                                  أ هنيى املسلمون مقاومة البزينطيني يف املنطقة اطمأ ن عقبة ا ىل سهوةل فتح بقية املناطق ا ىل ط –)غمن املسلمون مغامن كثرية 

ىل طنجة بعد هذه املعركة .425  شاقا( –مس تحيال  –ميسورا  –)معقدا                                         أ صبح الطريق ا 

 العزة( –الهناية  –املصري  –)الكرامة           يطلق عىل هذه املعركة امس معركة .426

 طلب عقبة من جنوده .427

ىل القريوان( –                    أ خذ قسطا من الراحة  –بناء مدينة جديدة  –)الاس مترار يف الزحف                                   العودة ا 

                       اذلهاب ا ىل ساحل املتوسط( –النوم اهلميء  –الصالة شكرا هلل  –)الاس تجامم    الراحة ابلنس بة لعقبة اكنت  .428
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 شهر(–        أ س بوع  –يوم  –)ساعة                                 اسرتاح اجملاهدون أ كرث من  .429

ىل طنجة وجدوا يف طريقهم مدينة  .431  تهيرت( –الزاب  –السوس  –       )أ دنة                                                          عندما انطلق املسلمون ا 

 لقتال املسلمني          أ هل تهيرت روج خ سبب عدم .431

 نصب خدعة للمسلمني( –توفريا للوقت  –احلرص عىل املال  –اخلوف من مصري املدن السابقة ) 

              قرر أ هل تهيرت .432

                  الفرار ا ىل السوس( –               ادلخول يف ال سالم  –                                     الاعتصام ابملدينة والقتال من خلف ال سوار  –)الاستسالم  

                            اكن جند تهيرت من خلف ال سوار  .433

 يتصنتون عىل املسلمني ( –يطمنئ بعضهم بعضا  –           ون أ نفسهم )حيذر 

ا  –جمربا  –)طواعية           سمل مكل تهيرت املدينة  .434  عن طيب نفس( –     خمري 

 شعورا( –        أ سابيع  –      أ ايما  -)ساعات                                             حارص املسلمون تهيرت  .435

سالمه  –دفع رضيبة ادلفاع  –              )أ علن التسلمي                      مكل تهيرت  .436 وىل والثانية( –             أ علن ا                  ال 

ىل طنجة              أ هل البالد من .437               تهيرت ا 

ىل طنجة  –               ) دخلوا ال سالم                  سلموا أ نفسهم( –حتصنوا دخل حصوهنم  –               نزحوا ا 

 لك ما س بق( –        ال سلحة  –الطعام  –)املاء                                                         زود أ هل البالد جيش عقبة  .438

 مكل طنجة اذلي خرج واس تقبل عقبة امسه اس تخلف عقبة عىل القريوان .439

 يليان الغامري( –جي معاوية بن حد –زهري بن قيس البلوي  –              )أ حد أ بنائه  

 سبب خروج مكل طنجة لس تقبال عقبة .441

ضامره رشا للمسلمني  –خوفا منه  –)خدعة هل    ل طاقة هل ابحلرب( –                      عدم ا 

              ي ليان الغامري .441

 لك ما س بق( –                              أ علن موافقته عىل لك رشوط املسلمني  –قدم للمسلمني الهدااي  –)اس تضاف عقبة يف قرصه  

 ف حنو                                أ راد عقبة بعد فتح طنجة أ ن يزح .442

 لك ما س بق( –               أ مرياك اجلنوبية  –الصحراء الغربية  –         )ال ندلس 

 نصح يليان الغامري عقبة ب .443
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وىل والثانية( –                    ال رساع بفتح ال ندلس  –                       فتح السوس ال قىص وال دىن  –)عدم الاشتباك مع القوط                  ال 

                                                 سبب نصح يليان لعقبة بعدم فتح ال ندلس يف هذا الوقت .444

 لك ما س بق( –ل ميثلون خطرا هيدد املسلمني  –انتشار الطاعون بني جنود القوط  –املرات                           )قوهتم تقوق قوات عقبة أ لف 

 العرب( –الرببر  –القوط  –)الروم                                      ساكن السوس ال قىص وال دىن من .445

 
 

ندلس( –طرابلس  –            السوس ال دىن  –)السوس الاقىص                توجه عقبة بعد طنجة انحية .446          ال 

 تونس( –قرص فرعون –القريوان  –)قس نطينة                                   علهيا ال نمدينة "وليىل" يطلق  .447

 جنوب( فاس الشاميل –شامل  –رشق  –)غرب                                        مدينة وليىل تقع  .448

رصار أ هايل وليىل عىل القتال .449                                سبب ا 

 حهبم للقتال( –قائدمه اهلامم  –كرثة عددمه  –                             )وقوف ال مرباطور البزينطي معهم  

 شهور( –        أ سابيع  –     أ ايم  –)ساعات                 دة                                           اس مترت املعركة بني عقبة ومأ هايل مدينة وليىل ع .451

ىل .451              السوس ال قىص( –مضيق جبل طارق  –فرنسا  –         )ال ندلس                                     بعد السوس ال دىن اجته عقبة ا 

ىل السوس ال قىص .452 م عقبة ا  د  ق   غري منطقي( –غريبا  –متوقعا  –)مفاجئا                                                           اكن م 

                 ل أ سوار املدينة(حو  –                        عىل بعد أ ميال من مدينهتم  –)داخل مدينهتم                             احتشد أ هايل السوس ال قىص  .453

                                                      ملا حاول أ هايل السوس ال قىص التحصت مبدينهتم وجدوا املسلمني  .454

                      س بقومه ومل وها خبيوهلم( –              أ ابدوا من فهيا  –               أ غرقوها ابملياه  –)حرقوها 

                                              بسقوط السوس ال قىص يف يد عقبة يكون قد س يطر عىل  .455

                    املغرب ال دىن وجنوبه( –هل                املغرب ال دىن وشام –                 املغرب ال قىص وشامهل  –                    )املغرب ال قىص وجنوبه 

 

 

 

 









































































































































































































 
 

 
 

 مراجعة اللغة العربٌة ـ شهر إبرٌل طارق عٌد /أ  :إعداد

 اإلعدادي ـ الفصل الدراسي الثاني الصف األول
  المراجعة من إعداد األستاذ طارق عٌد

 01128953618للتواصل: 

          ـ الفصل الدراسً الثانً مراجعة شهر إبرٌل ـ لمادة اللغة العربٌة ـ الصف األول اإلعدادي   
 

 ) من الفصل الثانً عشر للخامس عشر ( من قصة ) عقبة بن نافع (:
 ـ أقام عقبة بضعة أٌام فً .......... ٌعٌد تنظٌم الجٌش وٌرتب المٌمنة والمٌسرة والقلب.1
اب      ب ـ لواتة                    أـ برقة             ج ـ القٌروان              دـ الزَّ

 ـ ............. هً المدٌنة التً ٌطلق علٌها اسم قسنطٌنة الٌوم بالجزائر.2
اب               أـ القٌروان        دـ طنجة                ج ـ برقة              ب ـ الزَّ
 عقبة على مدٌنة القٌروان زهٌر بن قٌس البلوي بجٌش عدته:ـ استخلف 3
 دـ خمسة عشر ألًفا      ج ـ عشرة آالف               ب ـ سبعة آالف          أـ خمسة آالف     
 أعاد عقبة تنظٌم الجٌش استعداًدا لفتح ............... -4
 طنجة  -د            القٌروان    -ج           إفرٌقٌة  -ب                    برقة   -أ

 استبعد عقبة من مٌدان الجهاد لمدة................. -5
 ثمانً سنوات -د          سبع سنوات  -ج              ست سنوات  -ب         خمس سنوات   -أ

 عندما اتجه عقبة إلى مدٌنة الزاب كان فً عمر ............................ -6
 الثالثة والستٌن  -د      الثانٌة والستٌن     -ج        الواحدة والستٌن    -ب           الستٌن    -أ

 أمضى عقبة معظم حٌاته: -7
ا ٌعلم الناس شئون دٌنهم -أ ًٌ  مجاهًدا فً سبٌل هللا بفتح المدن واألمصار -ب                     رائدا دٌن

 جمٌع ما سبق -د                                ٌعلً كلمة هللا فً األرض -ج
 ............................... سهر عقبة مع أوالده لٌلة الفتح ٌحدثهم عن -8
 صعوبة طرٌق السفر  -د        قوة جٌش العدو    -ج           الجهاد واالستشهاد   -ب        انتصاراته     -أ

 ......... أثناء الحكم اإلسالمًكان البربر ٌشعرون ب.......... -9
 القسوة البالغة  -ج        الذل واإلهانة    -ج           الظلم واالستعباد    -ب      العدل واألمن     -أ

 معركة المصٌر هً معركة ................... -10
 طنجة -د                    الزاب    -ج               القٌروان     -ب                    فزان   -أ

 أدنة هً عاصمة ............ -11
 األندلس -د                  طنجة     -ج                  الزاب      -ب               القٌروان    -أ

 قرر سكان " أدنة " ............................ -12
 دفع ضرٌبة الدفاع -االستسالم لعقبة         د -ج    مدٌنتهم االحتشاد خارج  -ب    االحتشاد داخل مدٌنتهم  -أ

مدٌنة الزاب  ٌطلق علٌها الٌوم اسم ............ بالجزائر. - 13
 عنابة  -د                     قسنطٌنة   -ج              سطٌف  -ب                 وهران    -أ

 ..................نصر هللا المسلمٌن فً بدر وكانوا ....... -14
 كثرة فً العدد والعتاد  -د     قلة فً العدد والعتاد     -ج      قلة فً العتاد    -ب    قلة فً العدد   -أ

 احتشد سكان أدنة فً ........................ -15
 وادي ولٌلى  -د           وادي سهر     -ج           وادي تٌهرت    -ب          وادي قمونٌة  -أ

 كان جٌش أدنة ٌقدرون ب.......................... -16
 مئات اآلالف  -د                 عشرات اآلالف -ج                 اآلالف  -ب                  المئات  -أ

 الطرٌق إلى طنجة بعد معركة المصٌر أصبح    .................. -17
 مٌسوًرا   -د                    مستحٌاًل     -ج                ملئ بالمخاطر    -ب              شاًقا     -أ

 معركة .................. من أخطر المعارك التً خاضها عقبة. -18
 تٌهرت  -د                   طنجة      -ج                      المصٌر    -ب              بدر      -أ

 
 د معركة المصٌر طلب عقبة إلى جٌشه .......................بع -19

 جمع المغانم والضرائب  -وقف الفتوحات مؤقًتا    د -أخذ قسًطا من الراحة     ج -استئناف السٌر إلى طنجة    ب -أ
 كانت راحة عقبة تتمثل فً...................... -20

 أداء الصالة  -د           جمع األسلحة     -ج          نم     جمع المغا -ب         التنقل بٌن البالد  -أ
 بعد أن انتصر عقبة فً معركة المصٌر كانت وجهته إلى .................. -21

 السوس  -د                  األندلس      -ج                     ضنجة   -ب                     ودان -أ
 إلى مدٌنة ................... وجدها مغلقة األبواب.عندما وصل عقبة  -22

 القٌروان  -ج                      أدنة    -ج                  تٌهرت      -ب                ولٌلى    -أ
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 قبل أن ٌصل الجٌش اإلسالمً إلى طنجة وجدوا فً طرٌقهم مدٌنة....................... -23
 تٌهرت  -د                    ولٌلى       -ج                  السوس     -ب            أدنة         -أ

 
 كان ملك .................. ال ٌضمر شًرا للمسلمٌن وال ٌناصبهم العداء. -24

 طنجة  -د                        ولٌلى    -ج                     تٌهرت  -ب               أدنة     -أ

 قرر أهل مدٌنة " تٌهرت " قبل وصول الجٌش اإلسالمً:  -25
 االعتصام داخل مدٌنتهم ومحاربة المسلمٌن من وراء األسوار  -ب                االحتشاد خارج مدٌنتهم   -أ

 نصب كمٌن لعقبة  -د                    االستسالم لعقبة       -ج
 طنجة متجها إلى ....................كان تفكٌر عقبة بعد فتح  -26

 فتح بالد الحبشة  -فتح األندلس         د -ج     فتح مورٌتانٌا  -ب      فتح السوس األدنى واألقصى  -أ
 نصح ملك طنجة عقبة بعدم االشتباك مع ................ -27

 القوط -د               فرس ال -ج             الروم      -ب                 البربر         -أ
 دخل عقبة طنجة بعد:  -28

 هروب أهلها -د     ترحٌب ملكها بالمسلمٌن   -ج   مع أهلها   عقد هدنة -ب   معركة شدٌدة مع أهلها  -أ
 القوط هم سكان................ -29

 إٌران  -د                  األندلس     -ج             الجزائر     -ب               المغرب     -أ
 تقع طنجة فً .................... -30

 المغرب  -د                   الجزائر    -ج                  تونس   -ب                 لٌبٌا   -أ
 مدٌنة ............... تقع فً غرب فاس الشمالً. -31

 السوس -د                      أدنة     -ج                 تٌهرت    -ب               ولٌلى    -أ
 قام ملك ضنجة ب ..................... ـ32

    استقبال عقبة واستضافته-ب                             االستعداد لقتال عقبة -أ
 وصوله  لقبنصب كمٌن لعقبة  -د                            خداع عقبة واغتٌاله -ج

 استراح المجاهدون بعد معركة الزاب ............ -33
 ٌوًما وبعض ٌوم  -د           أسبوًعا    -ج         بضعة أٌام     -ب            شهًرا كاماًل   -أ

 فكر عقبة فً فتح األندلس لٌجعلها دولة واحدة مع ......................... -34
 مورٌتانٌا  -د             تونس   -ج              المغرب    -ب          الجزائر      -أ

  .....................تقع مدٌنة " ولٌلى " فً غرب فاس -35
 الجنوبً  -د         الشمالً       -ج              الغربً    -ب            الشرقً    -أ

 حاصر عقبة مدٌنة " تٌهرت " ................ -36
 خمسة عشر ٌوًما  -د           بضعة أٌام    -ج               ٌوًما     -ب           أسبوًعا      -أ

 نصح ملك ضنجة عقبة ب............................. -37
 تأجٌل الفتوحات  -فتح األندلس        د -ج    فتح السوس األدنى واألقصى -ب    وقف الفتوحات  -أ

 حوالً بضع .....................معركة " ولٌلى " استمرت  -38
 ساعات  -د            أسابٌع    -ج                        أٌاٍم    -ب              لٌاٍل  -أ

 بعد فتح مدٌنة " ولٌلى " اتجه عقبة إلى:  -39
 ٌهرت ت -د           السوس األقصى    -ج           السوس األدنى     -ب              األندلس  -أ

 دعا عقبة أهل " ولٌلى " إلى اإلسالم ف........................ -40
   وافقوا على الفور -ب                                طلبوا مهلة لالقتناع    -أ
 وهموه بالموافقة ونٌتهم القتال -د                        رفضوا وصمموا على القتال -ج 

 فً أدنه هدفه: ـ وجود جٌش من النساء41
 ج ـ رمً السهام             دـ  إعداد الطعام       ب ـ تشجٌع المقاتلٌن               أـ إسعاف المصابٌن  

 ـ حذر ملك طنجة " ٌلٌان الغماري " عقبة من  فتح ........................42
 ألندلس               دـ القسطنطٌنٌةج ـ ا          ب ـ السوس األقصى                أـ السوس األدنى  

 ـأصبح جٌش عقبة ٌهز البالط البٌزنطً فً ........................43
 ج ـ القسطنطنٌة                   دـ القٌروان      ب ـ طنجة                           أ ـ روما        

 ـ انتصر عقبة على أهل السوس.....................44
 ب ـ األقصى                    ج ـ األوسط                  دـ األولى والثانٌة                   األدنى    أ ـ
 ـ نصح ملك طنجة عقبة بفتح السوس األدنى واألقصى؛ ألن ٌقٌم فٌها....................54

 دـ الصلٌبٌن                 بر   ـ البر ج                   أـ الفرس                    ب ـ القوط   
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 من درس " من أعمال الخٌر " :

 :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

َن » ٌْ ْمُس: َتْعِدلُ َب ْوٍم َتْطلُُع فٌِِه الشَّ ٌَ اِس َعلٌَِه َصَدَقٌة، ُكلَّ  َوُتعٌُن   َصَدَقةٌ ْثَنٌِن اُكلُّ ُسالََمى ِمَن النَّ
تِِه َفَتْحِملُُه  ُجلَ فً َدابَّ َبةُ الرَّ ٌِّ َها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َوالَكلَِمُة الطَّ ٌْ َها، أَْو َتْرَفُع لَُه َعلَ ٌْ ، َوبُِكلِّ  َصَدقةٌ  َعلَ

رٌِق َصَدَقةٌ  الِة َصَدَقٌة، َوُتمٌُط األَذى َعِن الطَّ  «َخْطَوٍة َتمِشٌَها إِلَى الصَّ

 
 لم ـ التحٌة ـ الشًء الصغٌر فً الجسم () الس .............                 ـ كلمة " سالم " ٌراد بها: 1
 ...........................ـ " كل ٌوم تطلع فٌه الشمس " تعبٌر ٌفٌد : 2

 ) دخول ٌوم جدٌد  ـ أمل جدٌد فً الحٌاة ـ المداومة واالستمرار على الطاعات (                             
 ) التوكٌد ـ التعظٌم ـ الشمول (                        ...............        " كل " تفٌد:تنكٌر  ـ 3
 ) تظلم ـ تجور ـ كالهما صواب (.................                                 ـ مضاد " تعدل ":4
 ـ " كل ٌوم تطلع فٌه الشمس : تعدل بٌن اثنٌن صدقة " عالقة الجملة الثانٌة بما قبلها:5

 ) نتٌجة ـ تعلٌل ـ تفصٌل بعد إجمال (                                                                    
 ) أبو الدرادء ـ أبو بكر الصدٌق ـ أبو هرٌرة (              ......................    ـ راوي الحدٌث هو:6
 الكلمة الطٌبة ـ التصدق على الفقراء (المشً إلى الصالة ـ )                   ـ من أمثلة الصدقة القولٌة:7
 ) تضع   ـ  ترفع ـ تبعد (                                              ـ مضاد " تمٌط " : ..............8
 ) الردٌئة ـ الخبٌثة ـ الصالحة (                                         .............. ـ مضاد " الطٌبة " :9

 ) تمنع ـ تساعد ـ تحمل (                                        ................ دف " تعٌن " :ـ مرا10
 ) تزٌل ـ تبعد ـ كالهما صواب (                                        ..............ـ مرادف " تمٌط " :11
 ( ـ هما مًعا العموم والشمول) التعظٌم ـ      .............                ـ تنكٌر كلمة " صدقة " ٌفٌد:12
 ) التعظٌم ـ العموم والشمول ـ التوكٌد (                  ............ ـ تكرار كلمة " الصدقة " ٌفٌد13
 ...................ـ استخدام األفعال المضارعة " تطلع ـ تعٌن ـ تحمل ـ تمٌط .. ( ٌفٌد:14

 ) الثبوت ـ التحقٌق ـ التجدد واالستمرار (                                                                       
 ) الحصان ـ الجمل ـ الحمار ـ جمٌع ما سبق (.............      ـ كلمة " دابة " فً الحدٌث ٌراد بها :15
 ) المشً إلى الصالة ـ ذكر هللا ـ الكلمة الطٌبة (  .....................         ـ من الصدقات البدنٌة:16
 " تعبٌر جمٌل ٌدل على ................... شكر هللا ـ " كل سالمً من الناس علٌه صدقة17

 ستحباب ـ وجوب  ـ جواز () ا                                                                                
 شخصٌن فقط ـ العموم والشمول () الرجل والمرأة ـ          ..............  ـ كلمة اثنٌن ٌقصد بها18
 ) تضاد ـ ترادف ـ تجانس (                                    ـ بٌن ) تحمل ـ ترفع ( ..............19
 ) متاعاته ـ أمتعته ـ متعته (                                        ....... ـ جمع " متاع " ........20
 ) صدقة قولٌة ـ صدقة فعلٌة ـ االثنٌن مًعا (                                   ـ الصدقة تكون ............. 21
 لتعظٌم ـ  العموم والشمول ـ التوكٌد () ا                               ـ  تنكٌر " اثنٌن " ٌفٌد ...........22
 ) خطوات ـ ِخطاء ـ كالهما صواب (                                    ـ جمع " خطوة " ............. 23
 ) دبات ـ دواب ـ أدبة (               ـ  جمع " دابة " ...........                              24
 ) سالمات ـ سلمات ـ سالمٌات (         ......                             ـ  جمع " سالمً " ....25
 ـ " تطلع " فعل مضارع ..............                             ) مرفوع ـ منصوب ـ مجزوم (26
 أو لزوم (ـ " تعٌن الرجل فً دابته " الفعل هنا ...........          ) الزم ـ متعٍد ـ ال ٌوصف بتعٍد 27
 ) الزم ـ متعٍد ـ ال ٌوصف بتعد أو لزوم (             ـ " تطلع فٌه الشمس " الفعل هنا ........... 28
 ـ " تمٌط األذى عن الطرق صدقة " الفعل هنا .......... ) الزم ـ متعٍد ـ ال ٌوصف بتعد أو لزوم (29
 مؤخر ـ خبر ـ اسم مجرور ( " ما تحته خط ٌعرب ........ ) مبتدأ صدقةـ كل سالمً من الناس علٌه  30
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 من درس نور والجغرافٌا:

 ) الداخلٌة ـ الخارجٌة ـ البحرٌة (                            ـ رسمت نور الحدود ............... للوطن العربً.   1
 تعرف ترسمها ـ تتمنى زوال تلك الحدود () تعانً من ظروف ما ـ لم      لم ترسم نور حدوًدا بٌن األقطار العربٌة؛ ألنها  ـ 2
 ) الشدة ـ استدعاء ولً األمر ـ الحوار والمناقشة (                              ـ معلمة الجغرافٌا تعاملت مع درجة نور بــ3
 ـ فازت بكأس التفوق () حصلت على درجة ضعٌفة ـ ألنها لم ترسم الحدود       تحدثت المدرسة كلها عن النور؛ ألنها ـ 4
 ) نور ـ المعلمة ـ المدٌرة (                       . ـ تخٌلت ............. الوطن العربً وهو بال حدود بٌن أقطاره5
 ) التارٌخ ـ العلوم ـ الجغرافٌا (                             ـ حصلت نور على درجة ضعٌفة فً امتحان ............ 6
 ) حددت ـ تصورت ـ نظرت (                                                          تخٌلت " ............ ـ مرادف " 7
 ) انطالق ـ قٌد ـ جمود (                                                             ـ  مضاد " حرٌة " ............. 8
 ) البالد ـ البحار ـ الجبال (                                                         ـ مرادف " األقطار " ...............9

 ) ٌرحل ـ ٌتحرك ـ ٌستقر (                                                            مضاد " ٌتنقل " ............ ـ 10
 ) القطار ـ القطرة ـ القطر (                                                           ـ مفرد " األقطار " ............ 11
 ) المتوقع ـ الغرٌب ـ المألوف (                                                        ـ مرادف " العجٌب " .......... 12
 ) فعل الزم ـ متعٍد ـ ال ٌوصف بتعٍد أو لزوم (                    ـ  ٌجب علٌنا أن نمد لها ٌد المساعدة. نمد .............13
 ) فاعل ـ مفعول به ـ خبر كان ( بٌن أجزاء الوطن العربً. ما تحته خط ٌعرب ... الحدودكانت نور تتمنى أن تزول  ـ 14
 متعٍد ـ ال ٌوصف بتعٍد أو لزوم () فعل الزم ـ                  نور على درجة ضعٌفة. ما تحته خط .............  حصلت ـ15

 من درس من قصص القرآن الكرٌم:
 (  موسى_  ٌونس_  ٌوسف)                                        ...........  سٌدنا"  نٌنوى"  قرٌة إلى هللا أرسل-1

 (  العدل بٌنهم ٌقٌم_  األحد الواحد هللا لعبادة ٌدعوهم_  بالمغفرة لٌبشرهم.................. )  القرٌة تلك ألهل الكرٌم النبً جاء -2

 ( ٌئس_  مرض_  هداهم)                                               ............ أن بعد القرٌة الكرٌم النبً ترك -3

 ( البحر شاطئ_  أخرى قرٌة_  قومه)                           ...........  إلى القرٌة غادر أن بعد الكرٌم النبً اتجه -4

 ( له قومه ظلم_  لقومه هداٌته_  قومه كفر شدة)                   .............  من الٌأس السالم علٌه الكرٌم النبً أدرك ـ5

 ( أٌام ثالثة_  ٌومٌن_  ٌوم)                   .السفٌنة إبحار من.......................  بعد شدٌدة عاصفة هبت -6

 ( مرات ثالث_  مرتٌن_  واحدة مرة)                                                         ...........  القرعة أجرٌت -7

 ( الشاطئ على ٌلقٌه_  بالنبً ٌغوص_  النبً ٌأكل)                                       ............... بأن الحوت هللا أمر -8

 ( العمل تجزئة_  العمل إكمال_  العمل أجر)                                          .................. عباده من هللا ٌحب -9

 ( الغائص_  الفارغ_  الممتلئ)                                       " ..............  المشحون الفلك" ب المراد -10

 ( الفول_  القرع_  القمح)                                            ............  الكرٌم النبً أكله الذي النبات -11

 ( نهاٌتهم_  بلدهم_  قرارهم)                                                 " ................  مصٌرهم"  مرادف -12

 ( معاتب_  راٍض  غٌر_  راٍض )                                                    " ...................  ملٌم"  مضاد -13

 (  العراق_  الٌمن_  مصر)                                               .............  قرى إحدى هً"  نٌنوى"  -14

 ( المسرورٌن_ الفائزٌن_  المغلوبٌن)                                               " ............. المدحضٌن"  مضاد -15

 ( مًعا هما_  علٌل_  مرٌض)                                                          " ...........  سقٌم"  مرادف -16

 (  القرع_  القمح_  الفول)                                                     .............  نبات هو"  الٌقطٌن"  -17

 ( انتهت_  اقتربت_  شرعت)                                                      " .............  أوشكت"  مرادف -18

 ( مًعا هما_  سفائن_  سفن)                                                         " ................ سفٌنة"  جمع -19

 ( كالهما_  جمع_  مفرد)                                                      ......... على تطلق"  الفلك"  كلمة -20

 ( مًعا هما_  أحوات_  حٌتان)                                                      " .................  حوت"  جمع -21
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 من درس التعاون:

 ٌقال: كانت قرٌة معمورة              بالغنى وبأهلها مغمورة                                 
 وغلب الحزن وسال الدمع         فنضب النبع ومات الزرع                                   

 فقالت الشٌوخ للشبان           األمر سهل وهو فً اإلمكان                                     
 نقٌم سًدا فٌه نحفظ المطر        ومنه نروي زرعنا على قدر                                 

 
 ٌل صدقً الزهاوي ـ إٌلٌا أبو ماضً ـ إبراهٌم العزب (جم )                                     ـ قائل النص هو ................ 1
 فقٌرة () مأهولة ـ مهجورة ـ                                                       ـ مضاد " معمورة " .............. 2
 ) غنٌة ـ مملوءة ـ قوٌة (                                                       ـ مرادف " مغمورة " ...............3
 ) سال ـ فاض ـ جف (                                                         ـ مرادف " نضب " ................. 4
 ) االستطاعة ـ المستحٌل ـ القٌام (                                                ـ  مضاد " اإلمكان " .............. 5
 أهلون ـ أهاٍل ـ كالهما صواب ( ـ جمع " أهل " ................                                                      )6
 ) الفقر ـ الماء ـ الغنى (                                                     ـ كانت القرٌة مغمورة بـ ............ 7
 ) جفاف الماء ـ األرض السٌئة ـ فٌضان الماء (                        هل القرٌة هً ............المشكلة التً واجهت أـ 8
ٌُقال " فعل ................. 9  ) مبنً للمعلوم ـ مبنً للمجهول ـ مبنً على الفتح (                                           ـ " 

 ) النهضة ـ الخٌر ـ التعاون (                                   ............. ـ " بالغنى مغمورة " تعبٌر ٌوحً بـ 10
 ) تضاد ـ ترادف ـ تناغم موسٌقً (                                  ـ بٌن " معمورة ـ مغمورة " ..................... 11
 ) توضٌح ـ تعلٌل ـ نتٌجة (                                 ـ العالقة بٌن " الحزن " و " الدمع " ............. 12
 ) ترادف ـ تضاد ـ نتٌجة (                                ـ بٌن " األمر سهل ـ فً اإلمكان " .................. 13
 ناسب ـ الحرص () قضاء هللا ـ مقدار م                    ـ " نروي زرعنا على قدر " المرد ب " قدر " ........... 14
 ) الثبوت ـ التجدد ـ االستنكار (                ـ " نضب ـ مات ـ غلب ـ سال " أفعال ماضٌة تفٌد ............... 15
 ) للتعظٌم ـ للعموم والشمول ـ للتقلٌل (                                        ـ " سًدا " نكرة لـ ....................  16
 ) توكٌد ـ قصرـ تعجب (                                              ه نحفظ المطر " أسلوب ...........ـ " ف17ٌ
 ) التعاون ـ الحرص ـ هما مًعا (                                                     ـ " على قدر " تعبٌر ٌوحً ب 18
 ) عالقة ـ تناغم موسٌقً ـ نتٌجة (                                          ـ بٌن " المطر ـ قدر " ...................19
    ( االستنكار ـ التجدد ـ الثبوت)                    ـ األفعال المضارعة " نقٌم ـ نحفظ ـ نروي " تفٌد ............  20

 

 فاستحسنوا مقالهم جمًٌعا        ونهضوا لشغلهم سرًٌعا                                         
    فأٌنعت حقولهم بالكد            وغرد الشالل فوق السد                                        

 
 مًعا () استقبحوا ـ رفضوا ـ هما                                           ـ مضاد " استحسنوا " ................. 21
 ) تكاسلوا ـ تقاعدوا ـ هما مًعا (                                          ـ مضاد " نهضوا " .................... 22
 نضجت ـ جفت ـ ذبلت ()                                                  ـ مرادف " أٌنعت " .................23
 ) الجهد ـ الدفع ـ القوة (                                                 ـ مرادف " الكد " .................. 24
 ) تدفق الشالل ـ غنى الشالل ـ بكى الشالل (                               ـ المراد ب " غرد الشالل " ............ 25
 ) أشلة ـ شالالت ـ هما مًعا (                                                .....ـ جمع " الشالل " ..........26
 ) توضٌح ـ تعلٌل ـ نتٌجة (                                     ـ عالقة البٌت األخٌر بما قبله ................27

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من درس كن بلسًما:

 صار غٌرك علقما كن بلسًما إن صار دهرك أرقما         وحالوة إن                             
 أحسن وإن لم تجز حتى بالثنا         أي الجزاء الغٌث ٌبغً إن همى ؟                            

احًة ؟           أو من ٌثٌب البلبل المترنما ؟                                من ذا ٌكافئ زهرًة فوَّ
 
ا ـ متفائاًل ـ عاداًل (                                           ـ المراد ب " بلسًما " أي .................. 1 ًٌ  ) قو
 ) المر ـ الالذع ـ الشافً (                                                  ـ البلسم هو الدواء .................. 2
 ) أدهر ـ دهور ـ هما مًعا (                                                    ـ جمع " دهر " ................... 3
 ) ملًٌئا بالسعادة ـ ملًٌئا بالصعوبات ـ ملًٌئا بالراحة (                                 ـ المراد ب " أرقما " ..............4
 ) أرقام ـ أراقٌم ـ أراقم (                                                    ـ جمع " أرقم " .....................5
 ) المر ـ الشافً ـ الطٌب (                                                              العلقم هو ................ ـ 6
 الشكر () المدح ـ الذم ـ                                                            ـ مضاد " الثنا " ...............7
 ) العقاب ـ الثواب ـ اإلساءة (                                                    ـ المراد ب" الجزاء " .............8
 ) المطر ـ الخٌر ـ هما مًعا (                                                              ـ الغٌث هو ............... 9

 ) ارتفع ـ سال ـ انقطع (                                                           همى " ...........ـ مرادف " 10
 ) ملٌئة باأللوان ـ منتشرة العطر ـ كثٌرة الثمر (                                        ـ مرادف " فواحة " ............11
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 ) ٌعاقب ـ ٌكافئ ـ ٌجازي (                                                           ـ مضاد " ٌثٌب " ............12
 ) الشاكً قلة الطعام ـ المغنً بصوت جمٌل ـ الباكً (                                   ـ مرادف " المترنم " ..............13
 ) الوجوب ـ اإللزام ـ اإلرشاد (                                 ـ " كن بلسًما " أسلوب أمر غرضه ................14
 ) األسد ـ الثعبان ـ العقرب (                                                              األرقم هو .................. ـ 15

 ) نتٌجة ـ ترادف ـ تضاد (                                             ـ بٌن " حالوة ـ علقما " ............ 16
 ) السعادة ـ األلم ـ الراحة (                                                   ـ " علقما " توحً ............ 17
 ) االستنكار ـ السؤال ـ النفً (        ـ " أي الجزاء ٌبغً إن همى ؟ " أسلوب استفهام غرضه .......... 18
 ) الخٌر الكثٌر ـ الخٌر النادر ـ الخٌر المتقطع (                                               ٌث " توحً .............. ـ " الغ19
 ) شرط ـ قصر ـ استفهام (                                         ـ " من ذا ٌكافئ زهرة فواحة " أسلوب .........20
 ) ترادف ـ تضاد ـ نتٌجة (                                                  ............... ـ بٌن " ٌكافئ ـ ٌثٌب " 21
 

 عد الكرام المحسنٌن وقسهم           بهما تجد هذٌن منهم أكرما                                       
ما ٌا صاح خذ علم المحبة عنهم                                         ٌِّ  ا       إنً وجدت الحب علًما ق

 بغض فٌمسً الكون سجًنا مظلماواأحبب فٌغدو الكوخ قصًرا نًٌرا                                              
 ن محبة من جاهل              المرء لٌس ٌحب حتى ٌفهما بال تطل                                         

 
 ) الظالمون ـ البخالء ـ المهانون (                                                        ـ مضاد " الكرام " ............ 22
 ) الصائح ـ الصاحب ـ  الشاكً (                                                          ـ المراد بـ " صاح " ........ 23
 ) ٌتحول ـ ٌصبح ـ هما مًعا (                                                           دو " ............ ـ مرادف " ٌغ24
 ) حدٌد ـ صخور ـ قصب (                                                                ـ الكوخ بٌت من ............ 25
 ) عظًٌما ـ وضًٌعا ـ منظًما (                                                              ـ مضاد " قًٌما " ............ 26
 

 ـ عد الكرام المحسنٌن وقسهم        بهما تجد هذٌن منهم أكرما 27
 علٌل ـ توضٌح () نتٌجة ـ ت                                              عالقة الشطر الثانً باألول ......................

 
 ) التنبٌه ـ التحذٌر ـ التعظٌم (                                       ـ " ٌا صاح " أسلوب نداء غرضه ............ 28
 تعجب ـ شرط ـ نداء ()                                     ـ " إنً وجدت الحب علًما قٌما " أسلوب ............29
 

 ـ ٌا صاح خذ علم المحبة عنهما      إنً وجدت الحب علًما قًٌما 30
 ) نتٌجة ـ توضٌح ـ تعلٌل (                                                  عالقة الشطر الثانً باألول ..................

 
 ......... ) تضاد ـ ترادف ـ مقابلة (ـ " أحبب فٌغدو الكون قصًرا .. ـ ابغض فٌمسً الكون سجًنا .." بٌنهما ....31
 ) ترادف ـ تضاد ـ مقابلة (                                                    ـ بٌن " الكوخ ـ قصر " ................ 32
 لٌل ـ العموم والشمول () التعظٌم ـ التق                                           ـ تنكٌر كلمة " قصًرا " ٌفٌد ............33
 ) التعظٌم ـ التحقٌر ـ العموم والشمول (                                       ـ تنكٌر كلمة " سجًنا " ٌفٌد ...............34
 ) نفً ـ نهً ـ قصر (                                         ـ " ال تطلبن محبة من جاهل  " أسلوب .............35
) التعظٌم ـ التنفٌر ـ العموم والشمول (                                               ـ تنكٌر " جاهل " أفاد ................ 36
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 :النحو

 ( مفعواًل  وٌنصب فاعاًل  ٌرفع ـ مفعواًل  ٌنصب وال فقط فاعاًل  ٌرفع)                  ................................ الفعل هو الالزم الفعل ـ1
 ( مفعواًل  وٌنصب فاعاًل  ٌرفع ـ مفعواًل  ٌنصب وال فقط فاعاًل  ٌرفع)                  ...........................   الفعل هو المتعدي الغعل ـ2
 ( لزوم أو بتعدي ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                              " .............  عاد"  الفعل. االمتحان من الطالب عاد ـ3
 ( مًعا هما ـ الزم ـ مضارع)                                 " ...............  ٌذهب"  الفعل. المصنع إلى العامل ٌذهب ـ4
 ( الفاعل تاء ـ مستتر ضمٌر)                                               ................ هنا الفاعل. الشاطئ إلى ذهبت  ـ5
 ( مفعولٌنل متعدٍ  ـ واحد مفعولل متعدٍ  ـ الزم)                              ...............  فعل"  منح. " جائزة المتفوق منحت ـ6
 ( مفاعٌل ثالثةل ـ مفعولٌنل ـ واحد مفعولل)                ..............  متعدٍ  فعل أخبر الفعل. ممكًنا النصر جنوده القائد أخبر ـ7
اٍ  به مفعواًل  ـ أواًل  به مفعواًل )                  ..................  تعرب"  شعوًبا"  كلمة"  شعوًبا البشر هللا جعل"  ـ8 ًٌ  ( حااًل  ـ ثان
اٍ  به مفعواًل  ـ أواًل  به مفعواًل )                .............  تعرب"  درجات. " درجات المتفوقٌن المعلمة أعطت ـ9 ًٌ  ( ثالًثا به مفعواًل  ـ ثان

 ( لزوم أو بتعدي ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                                         ..............  فعل"  تحب. " األبناء األم تحب ـ10
 ( به مفعواًل  ـ ألجله مفعواًل  ـ مطلًقا مفعواًل )                              .................  تعرب"  فرًحا. " شدًٌدا فرًحا فرحت ـ11
 ( لزوم أو بتعدي ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                                    فعل"  اتجه. " الصحراء تعمٌر إلى الشباب اتجه ـ12
 ( لزوم أو بتعدي ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                       ...........  فعل"  تسهر. " أطفالها لترعى اللٌالً األم تسهر ـ13
 ( لزوم أو بتعدي ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                                                   ..............هنا الفعل. إلهمالك عاقبتك ـ14
 ( فاعل نائب ـ به مفعول ـ فاعل)   ................  تعرب"  المحافظة"  كلمة. البٌئة على المحافظة الطالب أٌها علٌكم ٌنبغً ـ15
 ) الزم ـ متعٍد ـ ال ٌوصف بتعٍد أو لزوم (                          أصبح الجو ممطًرا. الفعل ) أصبح ( ........................   ـ16
 ( للمجهول ـ للمعلوم)                                        .............  مبنً فعل"  سمع" الفعل. ٌرفع األذان ُسِمع ـ17
 ( به مفعول ـ فاعل نائب ـ فاعل)                                        .............  تعرب"  الحق. " بالقانون الحق ٌؤخذ ـ18
 ( به مفعول ـ فاعل نائب ـ فاعل)                           ..............  تعرب"  أبً"  كلمة. المذاكرة فً أبً ٌساعدنً ـ19
 ( فاعل نائب، فاعل نائب ـ فاعل نائب، فاعل ـ فاعل، فاعل)     ........... تعربان خط تحتهما ما. الفائزون وكوفئ الخاسرون انسحب ـ20

 ( النون ثبوت ـ الواو ـ الضمة)                               ...............                           بـ مرفوعة"  الخاسرون"  ـ
 ( به مفعول ـ فاعل نائب ـ فاعل)                    ................. خط تحته ما".  زمًرا جهنم إلى كفروا الذٌن وسٌق"  ـ21

 :أجب ثم اقرأ

 ".مستقبلها ٌضٌع ال حتى المساعدة، ٌد لها نقدم أن علٌنا ٌجب لهذا ما؛ مشكلة من تعانً نور كانت ربما الجغرافٌا معلمة قالت" 

 
 ( لزوم أو بتعدٍ  ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم )                                                           ..............  فعل"  قال"  الفعل ـ1
 ( للمجهول مبنً ـ للمعلوم مبنً)                                                             ..........  فعل"  ُتعانً"  الفعل  ـ2
 ( كان خبر ـ كان اسم ـ فاعل)                                                                    .............  تعرب"  نور"  ـ3
 ( مشكلة من ـ نور  ـ المستتر الضمٌر)      .................  هو هنا الجملة فً الفاعل"  ما مشكلة من تعانً نور كانت"  ـ4
 ( لزوم أو بتعد ٌوصف ال ـ متعدٍ   ـ الزم)                                                        " .................  ٌجب"  الفعل ـ5
 ( مجزوم ـ منصوب ـ مرفوع)                                          ....................  مضارع فعل"  ٌضٌع"  الفعل ـ6
 ( المستتر الضمٌر ـ المساعدة ـ ٌد)                                 .................  هنا الفاعل"  المساعدة ٌد لها نقدم"   ـ7
 ( به مفعول ـ فاعل نائب ـ فاعل)                                                                     ...........  تعرب"  ٌد"  ـ8

 
 وهو العربً اإلنسان وتخٌلت، أقطاره بٌن حدود وبال بعضه وهوٌحتضن العربً الوطن وتخٌلت نور كالم فً المعلمة فكرت" 

 ".العربٌة األقطار بٌن بحرٌة ٌتنقل

 ( لزوم أو بتعدي ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                                                     .................  فعل" فكر"  الفعل ـ1
 (المعلمة ـ المستتر الضمٌر ـ التاء)                                              ...........  هنا الفاعل"   المعلمة فكرت"  ـ2
 ( لزوم أو بتعد ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                         " .................تخٌل"  الفعل".  العربً الوطن تخٌلت"  ـ3
 ( الوطن ـ التاء ـ المستتر الضمٌر)                              ....................  هنا الفاعل".  العربً الوطن تخٌلت"  ـ4
 ( به مفعول ـ فاعل نائب ـ فاعل)                                                        ...................  تعرب"  الوطن"  ـ

 ( للمجهول مبنً فعل ـ للمعلوم مبنً فعل)                       ......................  فعل"  ٌحتضن". "  بعضه ٌحتضن"  ـ5
 ( به مفعول ـ فاعل نائب ـ فاعل)                                                       .......................  تعرب"  بعضه" ـ
 ( لزوم أو بتعد ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                                                       ...................  فعل"  ٌحتضن"  ـ

 ( للمجهول مبنً ـ للمعلوم مبنً)                     " ............  ٌتنقل"  الفعل".  العربٌة األقطار بٌن بحرٌة ٌتنقل"  ـ6
 (  لزوم أو بتعدٍ  الٌوصف ـ متعدٍ  ـ الزم)                                                             ................... فعل"  ٌتنقل"  ـ

ا الحوت بطن داخل الكرٌم النبً وظل" ًٌ  ".إلٌهم هللا رسالة إبالغ ٌُكمل ولم قومه ترك ألنه، عفوه وٌطلب، ربه ٌستغفر وأخذ، ح

 ( والثالثة الثانٌة ـ والثالثة األولى ـ للمجهول مبنً ـ للمعلوم مبنً ـ متعدٍ  ـ الزم)                    " ......................  ٌستغفر"  الفعل ـ1
 ( ذلك غٌر ـ المستتر الضمٌر ـ ربه)                                              .............. هنا الفاعل"  ربه ٌستغفر"  ـ2
 ( به مفعول ـ فاعل نائب ـ فاعل)                                                         ...................  تعرب"  ربه"  ـ3
 ( للمجهول مبنً ـ للمعلوم مبنً)                                                          ...................  فعل"  ٌُكِمل"  ـ4
 ( لزوم أو بتعدٍ  ٌوصف ال ـ متعدٍ  ـ الزم)                                                          " ................  فعل"  ٌكمل"  ـ

 ( به مفعول ـ فاعل نائب ـ فاعل)                                                            ..............  تعرب"  إبالغ"  ـ5
 ( استخرج ـ أعطى ـ أخبر)                                          ..................  مفعولٌن تنصب التً األفعال من ـ6
 ) منح ـ هب ـ أعلم (                                          ـ من األفعال التً تنصب ثالثة مفاعٌل ................ 7
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 ( النموذج األول)                                                    
 

 ـ تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:

 أواًل: القصة والقراءة:
 ) الصلٌبٌٌن ـ البربر ـ القوط (         ....................فٌها ٌقٌم ألن واألقصى؛ األدنى السوس بفتح عقبة طنجة ملك نصح 1
 (  بالمسلمٌن ملكها ـ ترحٌب أهلها مع هدنة ـ عقد  أهلها مع شدٌدة )معركة                                        :بعد طنجة عقبة دخلـ 2

 

 وتخٌلت، أقطاره بٌن حدود وبال بعضه وهوٌحتضن العربً الوطن وتخٌلت نور كالم فً المعلمة فكرت" 
 ".العربٌة األقطار بٌن بحرٌة ٌتنقل وهو العربً اإلنسان

 ) مرة واحدة ـ مرتٌن ـ ثالث مرات (                                                   رسمت نور الخرٌطة .................. ـ 3

 ) بكاؤها ـ مرضها ـ مستواها(                                                       ـ سبب الحدٌث عن نور .................4
 

إلى أهل هذه القرٌة، فبدأ النبً الكرٌم ٌدعو الناس إلى " أرسل هللا سبحانه وتعالى نبٌه ـ ٌونس علٌه السالم ـ 
 عبادة هللا الواحد األحد".

 ( له قومه ظلم_  لقومه هداٌته_  قومه كفر شدة)           .............                 من الٌأس السالم علٌه الكرٌم النبً أدركـ 5
 ( الفول_  القرع_  القمح)                        ............                                   الكرٌم النبً أكله الذي النباتـ 6

 

ا: النصوص ) من نص كن بلسًما ( ًٌ   :ثان

  علقما غٌرك صار إن وحالوة         أرقما دهرك صار إن بلسًما كن                              
 ؟ همى إن ٌبغً الغٌث الجزاء أي         بالثنا حتى تجز لم وإن أحسن                            

ا)                       ..................                                      أي"  بلسًما"  ب المرادـ 7 ًٌ  ( عاداًل  ـ متفائاًل  ـ قو
 ( النفً ـ السؤال ـ االستنكار)                   ..........          غرضه استفهام أسلوب"  ؟ همى إن ٌبغً الجزاء أي" ـ 8
 

 ثالًثا: من النحو:
 وصف بلزوم أو تعٍد () الزم ـ متعٍد ـ ال ٌ              ـ أمسى الجنود ٌحمون أرض مصر. الفعل ) أمسى ( ...................... 9

ر الدولة العمال المخلصٌن. عند بناء الفعل للمجهول ٌصبح:10  ـ تقدِّ
ر) ٌُ                                                                 ر العمال المخلصون (العمال المخلصٌن ـ قُدِ  رقدِّ العمال المخلصون ـ ٌُ  قدَّ

 

 

 ( النموذج الثانً)                                         

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:

 أواًل: القصة والقراءة:

 ) طنجة ـ تٌهرت ـ أدنة (                                          ـ المدٌنة التً احتشد أهلها بداخلها..................... 1
 ( الصالة أداءـ  المغانم جمعـ   البالد بٌن التنقل)                                 ......................فً تتمثل عقبة راحة كانتـ 2
 

وغادر وتركهم  ٌستغفر ربه، وٌطلب عفوه، ألنه ترك قومه ولم ٌكمل رسالته" وفً أثناء وجود نبً هللا ٌونس فً بطن الحوت أخذ 
 ".لمصٌرهم

 ( العمل تجزئة_  العمل إكمال_  العمل أجر)          ..................                                          عباده من هللا ٌحب ـ3
 ( نهاٌتهم_  بلدهم_  قرارهم)           " ................                                               مصٌرهم"  مرادفـ 4
 

ا ًٌ  : النصوص ) من أعمال الخٌر (:ثان

َبةُ  الَكلَِمةُ " ٌِّ الةِ  إِلَى َتمِشٌَها َخْطَوةٍ  َوبُِكلِّ  ، َصَدقةٌ  الطَّ رٌقِ  َعنِ  األَذى َوُتمٌطُ  َصَدَقٌة، الصَّ  ".َقةٌ َصدَ  الطَّ
 ) ٌحث على كثرة الكالم ـ ٌبن أثرها فً الناس ـ ٌبٌن أهمٌة المال (     .............................لـ  مالشبه النبً الكلمة الطٌبة بال ـ5
 ) التعظٌم ـ العموم والشمول ـ التوضٌح (                                ـ تنكٌر كلمة " صدقة " ٌفٌد ..................... 6
 ( تبعد ـ ترفع  ـ   تضع)                                                              ـ مضاد " تمٌط " .................7
 

 ثالًثا: النحو:

 ) الزم ـ متعد لمفعول واحد ـ متعٍد لمفعولٌن (..............                      " ال تؤجل عمل الٌوم إلى غٍد " الفعل " تؤجل " ـ 8
 ) فاعل ـ نائب فاعل ـ مفعول به (                                          ب "ما تحته خط ٌعرب ..............الطبًٌ ـ " عالجن9

 احد ـ لمفعولٌن ـ لثالثة مفاعٌل () لمفعول و  . الفعل هنا متعٍد ................ خبر انتصار الفرٌق ت إحدى القنوات الرٌاضٌةـ أعلن10
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